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L a g
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om ändring av 92 § i banlagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i banlagen (110/2007) 92 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1243/2009, som

följer:

92 §

Ändringssökande

Beslut som har fattats med stöd av denna
lag får överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Besvär
över banhållarens beslut i de fall som avses i
17, 40 och 41 § i denna lag anförs hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets
plankorsningen eller fastigheten i fråga finns.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som gäller godkännande av en utrednings-
plan eller en järnvägsplan får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som anges i förvalt-
ningsprocesslagen. Över andra beslut av för-
valtningsdomstolen får besvär anföras endast
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar be-
svärstillstånd.

Kommunen, närings-, trafik- och miljöcen-
tralen och landskapsförbundet har rätt att an-

föra besvär över ett sådant beslut om godkän-
nande av en utredningsplan eller järnvägsplan
vars verkningar sträcker sig till kommunens
område eller myndighetens verksamhetsom-
råde.

En sådan lokal eller regional sammanslut-
ning eller stiftelse som är registrerad har rätt
att i ärenden som hör till dess verksamhets-
område anföra besvär över ett sådant beslut
om godkännande av en utredningsplan eller
järnvägsplan vars verkningar sträcker sig till
sammanslutningens eller stiftelsens verksam-
hetsområde.

Besvär som gäller ett sådant beslut om
godkännande av en utredningsplan eller en
järnvägsplan som ska anses vara av samhälle-
lig vikt ska behandlas skyndsamt.

Bestämmelser om sökande av ändring i
beslut som fattats vid järnvägsförrättningar
finns i 77 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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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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