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L a g

91/2014

om ändring av lagen om Forststyrelsen

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) 13 § och
fogas till lagen nya 13 a och 13 b § som följer:

13 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som Forststyrelsen fattar
med stöd av naturvårdslagen får sökas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ändring i andra beslut enligt 1 mom. eller
sådana beslut enligt 9 § 3 mom. som gäller
enskilda tillstånd får sökas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut enligt 2 mom. får verkställas trots
ändringssökande. Besvärsmyndigheten kan
dock förbjuda verkställighet av beslutet.

13 a §

Sökande av ändring i beslut om enskilda
tillstånd

Omprövning av beslut om enskilda till-
stånd enligt 9 § 3 mom. får begäras hos

Forststyrelsen på det sätt som föreskrivs i
förvaltningslagen.

Ett beslut av Forststyrelsen som meddelats
med anledning av en begäran om ompröv-
ning får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som föreskrivs
i förvaltningsprocesslagen.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomsto-
len får sökas genom besvär endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

Sådana beslut om enskilda tillstånd som
avses i 1 mom. får verkställas även om beslu-
tet överklagas. Besvärsmyndigheten kan
dock förbjuda verkställighet av beslutet.

13 b §

Behörig förvaltningsdomstol

Behörig förvaltningsdomstol är den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets det
område eller största delen av det område som
beslutet gäller är beläget. Om denna grund
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inte går att tilllämpa, är den förvaltnings-
domstol behörig inom vars domkrets hemor-
ten för den som anfört besvären är belägen.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 31 januari 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb
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