ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med detta beslut får begära omprövning hos Livsmedelsverket. Begäran om
omprövning ska göras skriftligen.
Innehållet i begäran om omprövning samt underskrift
I begäran om omprövning som riktas till Livsmedelsverket ska uppges:

namn och hemkommun för den som begär omprövning,

vilket beslut begäran gäller, till vilken del omprövning av beslutet begärs, vilka ändringar som
yrkas och på vilka grunder omprövning begärs,

postadress och telefonnummer för meddelanden i ärendet till den som begär omprövning.
Om den laglige företrädaren eller ombudet för den som begär omprövning för talan på dennes vägnar eller
om någon annan person har uppgjort begäran om omprövning, ska också företrädarens, ombudets eller
den andra personens namn och hemkommun anges i skrivelsen.
Den som begär omprövning, den laglige företrädaren eller ombudet ska underteckna begäran om
omprövning.
Bilagor till begäran om omprövning
Till begäran om omprövning ska fogas:

beslutet i original eller som kopia,

bevis över delfåendet eller annan utredning över när tidsfristen för begäran om omprövning har
börjat,

ombudets fullmakt, om ombudet inte verkar som advokat eller allmänt rättsbiträde,

de handlingar som den som begär omprövning åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte
redan tidigare har inlämnats till myndigheten.
Tidsfrist för begäran om omprövning
Tidsfristen för begäran om omprövning är 30 dagar. Tiden räknas från den dag som följer efter dagen för
delfåendet. Dagen för delfåendet räknas på följande sätt:

Om beslutet har överlämnats till vederbörande, dennes ombud eller bud, framgår dagen för
delfåendet av datumstämpeln i beslutet.

Om beslutet har sänts per post mot åtkomstbevis framgår datumet för delfåendet av
åtkomstbeviset.

Om beslutet har postats som vanligt brev, anses delfåendet ha ägt rum den sjunde dagen efter
postningsdagen, om inget annat framgår.

Om beslutet på något annat sätt har delgivits någon annan person är beslutsmottagaren
(mellanhandsdelgivning), anses beslutsmottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter
den dag som anges i delgivnings- eller åtkomstbeviset.

Om beslutet eller kungörelsen om att det finns till påseende har publicerats i officiella tidningen
eller genom officiell kungörelse på anslagstavla, anses det ha blivit delgivet den sjunde dagen
efter den dag då kungörelsen har publicerats i officiella tidningen eller satts upp på anslagstavla.

Om beslutet har delgivits bevisligen som ett elektroniskt meddelande, anses det ha delgivits när
det har hämtats från den länk som myndigheten anvisat. Om beslutet inte har hämtats inom sju
dagar från myndighetens meddelande, iakttas vid delgivningen vad som annanstans i lag
föreskrivs om delgivning.

Om beslutet har delgivits som ett elektroniskt meddelande, på annat sätt än bevisligen, anses det
ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
Inlämnande av skrivelsen med begäran om omprövning
Begäran om omprövning kan lämnas in till Livsmedelsverket personligen, med anlitande av ombud eller
bud, per post som betald postförsändelse, med telefax eller e-post. Sändandet av skrivelsen med begäran
om omprövning sker på avsändarens ansvar. För att begäran ska kunna upptas till prövning, måste
skrivelsen med begäran inkomma till Livsmedelsverket under tjänstetid innan den 30 dagar långa fristen
löpt ut. Om fristens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller
midsommarafton fortgår fristen dock till tjänstetidens slut följande vardag.
Handläggningsavgift
Beslutet om begäran om omprövning är avgiftsfritt.
Kontaktuppgifter
Livsmedelsverket
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:
Tjänstetid:

PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Alvar Aallon katu 5
029 530 0400 (växel)
029 530 0444
kirjaamo@ruokavirasto.fi
8.00–16.15

