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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gruvlagen (621/2011) 162 och 164 § som följer:

162 §

Sökande av ändring i gruvmyndighetens
beslut

Ett beslut av gruvmyndigheten får överkla-
gas genom besvär hos förvaltningsdomstolen
på det sätt som anges i förvaltningsprocessla-
gen (586/1996), om inte något annat före-
skrivs nedan. Den behöriga förvaltnings-
domstolen bestäms i enlighet med inom vil-
ken förvaltningsdomstols domkrets den hu-
vudsakliga delen av det malmletningsområde,
gruvområde eller guldvaskningsområde som
avses i beslutet finns.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden
som avses i 70 och 131 §, 140 § 2 mom.,
144 § 2 mom. samt 156 och 157 § får över-
klagas genom besvär på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut
av förvaltningsdomstolen får besvär anföras

endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd.

Besvär över en avgift som tas ut för gruv-
myndighetens beslut anförs på samma sätt
som besvär över huvudsaken.

Gruvmyndighetens beslut om frigörande
av säkerhet får inte överklagas genom besvär.

164 §

Sökande av ändring i besiktningsorgans
beslut

Omprövning av ett besiktningsorgans be-
slut får begäras på det sätt som anges i för-
valtningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning
av begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
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svär anföras endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

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

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

2 1005/2015

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET ISSN 1456-9663


