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65/2017

Lag
om ändring av lagen om ädelmetallarbeten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) 16 § och
fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

16 §

Sökande av ändring i beslut av kontrollorgan

Omprövning av ett beslut som ett kontrollorgan har meddelat får begäras på det sätt som
anges i förvaltningslagen (434/2003). 

I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sö-
kas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar nå-
got annat. 

16 a §

Överklagande av ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut 

Beslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får
överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltnings-
processlagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Bestämmelser om överklagande av beslut
som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om avbrytande
och verkställighet av hot om avbrytande finns i viteslagen.

Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något
annat. 

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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