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Utfärdad i Nådendal den 28 juni 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 20 och 22 §, av dem 20 § sådan den lyder

delvis ändrad i lag 589/2005, som följer:

20 §

Tillståndsmyndighet och tillståndsansökan

Ett ärende som gäller beviljande av till-
stånd för verksamhet enligt 12—14 § hand-
läggs och avgörs av huvudstaben. Ett ärende
som gäller beviljande av tillstånd för verk-
samhet enligt 17 § handläggs och avgörs av
marinstaben.

Ett ärende som gäller återkallande av till-
stånd avgörs av huvudstaben.

Ett ärende som gäller beviljande eller åter-
kallande av tillstånd för verksamhet som av-
ses i 14 § 1 mom. 1 punkten och som bedrivs
inom gränszonen handläggs och avgörs dock
av gränsbevakningsväsendet.

Till ansökan ska fogas en utredning över
verksamheten och den utrustning och de an-
ordningar som används för den.

Närmare bestämmelser om tillståndsmyn-

digheten, om sökande av tillstånd, om de
utredningar som behövs med tanke på till-
ståndsprövningen och som ska fogas till an-
sökan och om tillståndets giltighet utfärdas
genom förordning av statsrådet.

22 §

Ändringssökande

I ett beslut som huvudstaben, marinstaben
eller staben för gränsbevakningsväsendet fat-
tat i ett tillståndsärende som avses i detta
kapitel får ändring sökas genom besvär enligt
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut om återkallande av tillstånd iakt-
tas även om besvär anförs, om inte besvärs-
myndigheten förbjuder verkställigheten av
beslutet.

RP 8/2013
FsUB 2/2013
RSv 79/2013

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20130008


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Handläggningen av i 20 § 1 mom. avsedda

tillståndsärenden som före ikraftträdandet av

denna lag har inletts vid försvarsmaktens
truppförband överförs till marinstaben.

Nådendal den 28 juni 2013

Republikens President
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