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Lag
om ändring av 190 och 195 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 190 och 195 §, av dem 195 § sådan den lyder i

lag 557/2017, som följer:

190 §

Sökande av ändring

I ett beslut som en myndighet har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas ge-
nom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996), om inte något annat föreskrivs nedan. Över förvaltningsdomstolens beslut
får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I beslut av statsrådets allmänna sammanträde får ändring sökas genom besvär på det sätt
som anges i 7 § i förvaltningsprocesslagen.

Över ett förbud eller föreläggande som en kommunal tjänsteinnehavare meddelat med
stöd av 182 § får besvär inte anföras. Över beslut om sådan överföring av tillsynen till en
annan myndighet som avses i 189 § får besvär inte anföras. Över beslut enligt 36, 126 och
128 § om överföring av ärenden till en annan myndighet samt avgöranden om separat be-
handling av ersättningsyrkanden enligt 129 § får besvär inte anföras separat. Ändring i den
behandlingsavgift som tas ut enligt 205 § får sökas på samma sätt som ändring i huvudsa-
ken.

I beslut om godkännande av kommunala miljöskyddsföreskrifter och taxan för behand-
lingsavgifter får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen
(410/2015). Den statliga tillsynsmyndigheten har rätt att söka ändring i beslut som gäller
kommunala miljöskyddsföreskrifter. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anfö-
ras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

195 §

Sökande av ändring i vissa fall

Över myndighetsbeslut som gäller typgodkännande samt över Säkerhets- och kemika-
lieverkets beslut enligt 162 § att utfärda eller återkalla ett certifikat får besvär anföras på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Parter får begära omprövning av beslut som fattats av sådana besiktningsorgan och
motsvarande inrättningar som avses i 26 § 2 mom., på det sätt som anges i förvaltningsla-
gen. I ett beslut genom vilket en begäran om omprövning har avslagits får ändring sökas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
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gen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Den som är missnöjd med bedömningen av kompetens som har visats i en yrkesinriktad
examen i enlighet med 159 § 2 mom. får söka ändring genom besvär på det sätt som anges
i lagen om yrkesutbildning.

Den vars kompetens har bedömts får, på det sätt som anges i förvaltningslagen, begära
omprövning av ett beslut om utfärdande av intyg som ett av Säkerhets- och kemikaliever-
ket eller Finlands miljöcentral godkänt sakkunnigt organ har fattat med stöd av 159 §. I ett
beslut genom vilket en begäran om omprövning har avslagits får ändring sökas hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltnings-
domstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På sökande av ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen som har meddelats före

ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På
ett beslut av förvaltningsdomstolen som ska delges genom bevislig delgivning och som
har fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut i fråga om vilket ändringssökandet ska ske
med tillämpning av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och åter-
förvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet dock behandlas och avgöras
i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Helsingfors den 19 december 2017

Republikens President
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