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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 137 § i avfallslagen Utgiven i Helsingfors den 31 december 2019

1421/2019

Lag
om ändring av 137 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 137 §, sådan den lyder i lag 1062/2015, som följer:

137 §

Överklagande

Ett beslut som en myndighet har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom be-
svär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsären-
den (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. Besvär över den avgift som tas ut
för behandlingen av ärendet får anföras på samma sätt som besvär över huvudsaken.

Besvär över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut anförs hos den förvaltnings-
domstol inom vars domkrets huvuddelen av den berörda verksamheten bedrivs, utom när
det gäller beslut som fattats med stöd av 96, 97 och 99 § eller sådana beslut med anledning
av förseelser och försummelser av i nämnda paragrafer avsedda skyldigheter som avses i
126 eller 133 §. Besvär över beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
har fattat med stöd av 103, 106, 107, 126, 128 eller 133 § anförs hos den förvaltningsdom-
stol inom vars domkrets den person eller den sammanslutning som beslutet i huvudsak
gäller har sin hemkommun respektive hemort. Besvär över ett beslut som regionförvalt-
ningsverket har fattat med stöd av 7 § 2 mom. anförs hos Vasa förvaltningsdomstol.

Beslut som en kommun har fattat om godkännande av kommunala avfallshanteringsfö-
reskrifter och om avfallstaxan samt beslut som kommunen har fattat med stöd av 37 § och
43 § 1 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen. Åläg-
ganden som en kommunal tjänsteinnehavare har meddelat med stöd av 126 § 3 mom. i
denna lag får inte överklagas separat.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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