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om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 61 och 62 §, sådana de lyder, 61 § delvis ändrad i lag

1587/2009 och 62 § i lag 1587/2009, som följer:

61 §

Besvär

Ett beslut av miljöministeriet med stöd av
50 § 3 mom. eller 52 § 2 mom. samt ett
beslut av statsrådets allmänna sammanträde
får överklagas genom besvär hos högsta för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Andra beslut av miljöministeriet samt be-
slut av Forststyrelsen, Finlands miljöcentral,
Naturresursinstitutet eller en närings-, trafik-
och miljöcentral och beslut som en kommu-
nal myndighet fattat med stöd av 26 eller
28 § får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen. När besvär anförs
över närings-, trafik- och miljöcentralens be-
slut är den behöriga förvaltningsdomstolen
dock den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets största delen av området i fråga är
beläget.

Besvärsrätt har den vars rätt eller fördel
saken kan röra. I andra ärenden än sådana
som gäller ersättning har även kommunen i
fråga besvärsrätt. I andra ärenden än sådana

som gäller ersättning samt undantagslov som
avses i 31 § och 48 § 2 mom. föreligger
besvärsrätt även för sådana registrerade lo-
kala och regionala sammanslutningar vars
syfte är att främja naturvården eller miljövår-
den. I fråga om statsrådsbeslut om godkän-
nande av ett naturskyddsprogram föreligger
besvärsrätt också för riksomfattande sam-
manslutningar av det slag som nämnts samt
riksomfattande sammanslutningar som beva-
kar markägarnas intressen.

Beträffande besvär gäller i övrigt förvalt-
ningsprocesslagen.

62 §

Besvär över förvaltningsdomstolens beslut

Förvaltningsdomstolens beslut får överkla-
gas genom besvär på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen, om beslutet gäller

1) ett förbud eller en begränsning enligt
18 § 2 mom.,

2) inrättandet av naturskyddsområden en-
ligt 24 § 1 och 3 mom.,

3) hävning av fridlysningen av ett natur-
skyddsområde enligt 27 §,
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4) inrättande av landskapsvårdsområden
enligt 33 §,

5) undantag från Europeiska unionens
specialbestämmelser om artskydd enligt 49 §
3 mom., eller

6) ett tidsbegränsat förbud enligt 55 §
1 mom.

Över andra beslut av förvaltningsdomsto-
len får besvär anföras endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om besvärsrätten gäller 61 § 3

mom. Om förvaltningsdomstolen har ändrat
eller upphävt en myndighets beslut, har dock
även den myndighet som fattat beslutet be-
svärsrätt.

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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