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om ändring av lagen om överlastavgift

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 8, 9 och 15 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 170/1996 och 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 255/1989, som följer:

8 §

Påförande av avgift

Ett ärende som gäller påförande av över-
lastavgift (betalningsföreläggande) handläggs
av den polisinrättning inom vars verksam-
hetsområde överlasten har konstaterats.

Beslutet om betalningsföreläggande fattas
av chefen för polisinrättningen eller en polis-
man som hör till befälet inom inrättningen
och som chefen har förordnat.

I enskilda fall behöver överlastavgift inte
påföras eller också kan den avlyftas, om
transporten av överlast har berott på oupp-
märksamhet som är ursäktlig med beaktande
av förhållandena eller på någon annan där-
med jämförbar särskild orsak.

9 §

Anmälan om överlast

När en trafikövervakare konstaterat över-
last för vilken en överlastavgift kan påföras,
ska trafikövervakaren omedelbart skriftligen
anmäla detta till polisinrättningen för påfö-
rande av överlastavgift. Samtidigt ska fordo-
nets förare ges en kopia av anmälningen.

15 §

Ändringssökande och verkställighet

Beslut som gäller påförande av överlastav-
gift får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
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valtningsprocesslagen (586/1996). Över för-
valtningsdomstolens beslut får besvär anföras
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

På indrivning av avgiften i utsökningsväg
tillämpas lagen om verkställighet av skatter
och avgifter (706/2007).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbe-

slut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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