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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av Iandsbygdsnärings-, renhushållnings- och naturnärings
lagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att vissa stad
ganden om sökande av ändring i landsbygds
näringslagen samt renhushållningslagen och 
naturnäringslagen skall revideras och ändras. 
Dessutom innehåller propositionen stadganden 
om vilka beslut som är avgiftsbelagda. 

Enligt propositionen skall sökandet av änd
ring i fråga om ovan nämnda lagar regleras på 
lagnivå. De förbud mot att söka ändring som 
alltjämt finns i förordningar kommer att upp
hävas. Förbuden mot att söka ändring föreslås 
framdeles gälla endast några få situationer och 
i stället för dessa förbud föreslås att man i regel 
övergår till ett på lag baserat system med 
besvärstillstån d. 

I propositionen föreslås att heltäckande stad
ganden om ändringssökande tas in i lands
bygdsnäringslagen. stadgandena om ändrings-

sökande skall gälla även landsbygdsnärings
myndigheternas sådana utlåtanden om lånean
sökningar som innehåller ett avgörande. 

På grund av lagen om grunderna för avgifter 
till staten och den ändring av lagen angående 
stämpelskatt som trädde i kraft den l januari 
1994 ingår även i de lagar som omfattas av 
propositionen förslag till preciserande stadgan
den om vilka beslut som är avgiftsbelagda. 

Definitionen av kreditinrätning som ingår i 
landsbygdsnäringslagen föreslås samtidigt änd
rad på grund av ändringar i lagstiftningen 
gällande kreditsinstitutslag. 

Dessutom föreslås i propositionen smärre 
ändringar av stadgandena om organisation och 
förfaringssätt i de nämnda lagarna. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart de har antagits och blivit stadfästa. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge 

1.1. Gällande stadganden 

Lagen om ändringssökande i förvaltningsär
enden (154/50) innehåller allmänna stadganden 
om hur man söker ändring i förvaltningsmyn
digheternas beslut genom besvär. Enligt 4 § 2 
mom. i den nämnda lagen får besvär över 
högre och lägre förvaltningsmyndighets beslut 
anföras, om inte för ett särskilt fall annat 
stadgas i lag eller förordning. Inom lands
bygdsnäringsförvaltningens område gäller i frå
ga om ändringssökande vissa besvärsförbud. I 
regel stadgas om besvärsförbud på lagnivå. Det 
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är förbjudet att anföra besvär t.ex. enligt 42 § 
landsbygdsnäringslagen (1295/90) över ett be
slut som landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
har fattat om en dispositionsplan. Besvärsför
bud ingår även i förordningar, t.ex. i 51 § 
renhushållningsförordningen ( 494/91) och 51 § 
naturnäringsförordningen ( 492/91 ). 

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd avgör 
enligt l § lagen om landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd (1203/92) ärenden som gäller sö
kande av ändring i beslut av bland annat 
landsbygdsnäringsdistrikten. Besvärsnämnden 
behandlar på motsvarande sätt även s.k. pro
cessuell klagan som enligt lagen om extraordi
närt ändringssökande i förvaltningsärenden 
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(200/66) har anförts över de nämnda myndig
heternas och samfundens beslut. 

De beslut som landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd har fattat kan överklagas hos 
högsta förvaltningsdomstolen, om inte besvärs
förbud har uppställts med stöd av ett special
stadgande. Enligt den rådande tolkningen har 
det inte varit möjligt att genom besvär söka 
ändring i låneutlåtanden som avses i lands
bygdsnäringslagen. 

1.2. Handläggningen av besvärsärenden och 
antalet besvär 

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd av
gjorde under sitt första verksamhetsår 1993 
sammanlagt 976 besvärsärenden och ansökte i 
ett fall hos högsta förvaltningsdomstolen om 
återbrytande av nämndens eget beslut. Av de 
beslut som nämnden fattade gällde 945 sådana 
besvär som hade anförts över landsbygdsnä
ringsdistriktets beslut. Av dem gällde 198 en
bart beslut som hade fattats på grund av 
landsbygdsnäringsia gen. 

I 732 beslut (75 procent) förkastade besvärs
nämnden besvären, i 96 beslut (10 procent) 
godkände den besvären helt eller delvis och i 
III beslut (Il procent) returnerade den ärendet 
till en lägre myndighet för förnyad behandling. 
Besvären lämnades utan prövning eller behand
lingen förföll i 36 fall (4 procent). Orsaken till 
att besvären lämnades utan prövning var i 
allmänhet att de hade anförts för sent. 

1.3. Avgiftsbelagda beslut 

Jord- och skogsbruksministeriet har med 
stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till 
staten utfärdat ett beslut om avgifter som skall 
uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnds prestationer (149/93). Enligt l § i be
slutet uppbärs i besvärsnämnden 500 mk i 
handläggningsavgift vid ändringssökande. I 3 § 
anges de beslutskategorier för vilka handlägg
ningsavgift likväl inte uppbärs. Avgiftsfria är 
bland annat ärenden i vilka expeditionen på 
något annat ställe i lag har stadgats vara 
befriad från stämpelskatt eller avgifter. 

För de beslut som besvärsnämnden fattade 
år 1993 uppbars en handläggningsavgift om 
500 mk endast i 85 fall. Det ringa antalet 
avgiftsbelagda beslut har delvis berott på att 

mm1steriets beslut har trätt i kraft den l O 
februari 1993 och avgiften har kunnat uppbä
ras bara för besvär som blivit anhängiga efter 
detta datum. De beslut som besvärsnämnden 
fattade under den förra delen av 1993 gällde till 
stor del sådana ärenden som blivit anhängiga 
tidigare. En orsak till att besluten varit avgifts
fria har varit att stämpelskatt inte uppbärs för 
dem enligt ett stadgande i en speciallag. Det är 
närmast beslut om bidrag som har varit av
giftsfria med stöd av 12 § lagen angående 
stämpelskatt (662/43). Paragrafen har likväl 
upphävts genom en lag (1080/93) från och med 
ingången av 1994. 

1.4. Kreditinrättningar som beviljar lån med 
stöd 

Räntestödslån enligt landsbygdsnäringslagen 
samt statliga lån enligt landsbygdsnäringslagen, 
renhushållningslagen och naturnäringslagen 
har beviljats av andelsbanker, affärsbanker, 
sparbanker, hypoteksbanken samt Finlands 
Hypoteksförening. Dessutom har lån kunnat 
beviljats av i lagen om finansieringsverksamhet 
avsedd kreditinrättning. Hypoteksbanker finns 
inte längre och lagen om finansieringsverksam
het har upphävts i och med att lagen om 
kreditinstitutslag (1607 /93) utfärdades. 

2. Bedömning av nuläget 

2.1. Besvärsförbud 

Landsbygdsnäringslagen innehåller stadgan
den om sökande av ändring bara i fråga om 
jorddispositionsplaner. Dessa stadganden finns 
i 42 §. Besvärsmöjligheten i ärenden som gäller 
dispositionsplaner har begränsats till lands
bygdsnäringsdistriktets beslut, och det är för
bjudet att överklaga besvärsnämndens beslut. I 
övrigt har man varit tvungen att följa lagen om 
ändringssökande i förvaltningsärenden. Med 
stöd av den nämnda lagen har det inte funnits 
inskränkningar gällande rätt att söka ändring 
från och med den 15 september 1993. Däremot 
i fråga om de beslut som fattas med stöd av 
renhushållningslagen (161/90) och naturnä
ringslagen (610/84), vilka båda har nära an
knytning till landsbygdsnäringslagen, ingår i 
förordningar som givits med stöd av lagarna 
ett allmänt förbud mot att söka ändring. 
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situationen är oenhetlig och därför otillfreds
ställande. 

Utlåtande om lån som skall beviljas med 
stöd av landsbygdsnäringslagen avges av lands
bygdsnäringsdistriktet eller i vissa fall av den 
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. 
Utlåtandet gäller förutsättningarna för bevil
jande av lån och lånevillkoren. Fastän utlåtan
det är bindande för den penninginrättning som 
beviljar lånet, har det ansetts vara ett utlåtande 
som inte får överklagas. Sådana besvärsskrifter 
som gällt landsbygdsnäringsdistriktets låneutlå
tande och riktats till landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd har lämnats utan prövning när 
de kallats besvär. I vissa fall har besvärsnämn
dens beslut överklagats hos högsta förvalt
ningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen 
har förkastat besvär av detta slag. 

2.2. loJämnaodet av besvärsskriften 

Inom landsbygdsförvaltningens område är 
lagstiftningen oenhetlig i fråga om till vilken 
instans den som söker ändring skall lämna in 
sin besvärsskrift. En stor del av lagarna inne
håller ett stadgande som gör det möjligt att 
lämna in besvärsskriften till landsbygdsnärings
distriktet när ett beslut av landsbygdsnärings
distriktets överklagas hos besvärsnämnden 
samt på motsvarande sätt till den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndigheten när ett beslut 
av denna myndighet överklagas hos lands
bygdsnäringsdistriktet Myndigheten i fråga 
skall sända besvärsskriften samt handlingarna i 
ärendet och sitt utlåtande om saken till den 
myndighet som behandlar besvären. Sådana 
stadganden ingår i följande lagar: 

- lagen om förfarandet vid skötseln av 
stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar 
(1336/92), 

- lagen om generationsväxlingspension för 
lantbruksföretagare (1317 /90), 

- lagen om styrning av husdjursproduktio
nen, 

- lagen om tidsbestämd begränsning av 
åkerröjning (1385/91 ), 

- lagen om temporära produktionskvoter 
för mjölk (570/84). 

För den som söker ändring vore det ända
målsenligt om en enhetlig praxis infördes ut
gående från de nämnda lagarna. Sålunda skulle 
den som söker ändring inte drabbas av rätts
förluster på grund av att han kanske inte läser 

besvärsanvisningen tillräckligt noga och sänder 
sin besvärsskrift till fel myndighet. Då skulle 
inte heller misstag ske i myndigheternas verk
samhet och i deras förfaranden. 

När besvär anförs över besvärsnämndens 
beslut skall besvärsskriften alltid sändas direkt 
till högsta förvaltningsdomstolen. 

2.3. A vgiftsbeJagda beslut 

Efter ikraftträdandet av lagen om ändring av 
lagen angående stämpelskatt (1080/93) kan det 
inte anses vara allmänt motiverat att låta bli att 
uppbära avgift för sådana myndighetsåtgärder 
som hörde till området för den frihet från 
stämpelskatt som ingick i den tidigare 12 §. 

2.4. Definitionen av kreditinrättning 

Definitionen, i vilken omnämns de kreditin
rättningar, som avses vid långivning enligt 
landsbygdsnäringslagen är på grund av stag
deändringar inte längre ajour. Dessutom är 
definitionen alltför stram med beaktande av 
skötseln av de lån som transporterats från 
sparbankerna. En del har transporterats tiii 
Arsenal Ab vartiii Sparbanken Finland, vars 
ställning som kreditinrättning torde ändras, allt 
förtfarande har inverkan på skötseln av lånen. 

3. Propositionens mål och innehåJl 

3.1. Systemet med besvärstinständ 

Gällande de ifrågavarande lagarna föreslås, 
när det gäller prövning av stöd och andra 
förmåner, att när besvär anförs hos högsta 
förvaltningsdomstolen skall i regel ett system 
tillämpas som motsvarar systemet med besvärs
tillstånd enligt lagen om förfarandet vid sköt
seln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnä
ringar. Beträffande stöd som redan har be
viljats vederbörande borde möjligheten att be
svära sig hos högsta förvaltningsdomstolen inte 
begränsas. 

Då ett system för sökande av ändring i jord
bruksmyndigheternas slutgiltiga utlåtanden an
gående lågräntelån som skall sökas hos kredit
institut byggs upp, kunde riktigheten i avgö
randena i tillräcklig utsträckning tryggas ge
nom möjligheter till korrigering och besvär på 
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lägre nivå utan att något behov föreligger att 
kunna bevära sig hos högsta förvaltningsdom
stolen. Detsamma gäller för statens direkta 
verksamhet i fråga om jorddisposition. Därige
nom blir inte antalet besvär till högsta förvalt
ningsdomstolen oskäligt stort. 

Lagen om förfarandet vid skötseln av stöd
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar trädde 
i kraft i början av 1993. Lagen innebär att det 
för första gången i lagstiftning som hör till 
landsbygdsnäringsförvaltningens område finns 
stadganden om ett system med besvärsanvis
ning när ändring söks hos högsta förvaltnings
domstolen. I de fall då ändring söks med stöd 
av besvärstillstånd, är det i flera fall den 
kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten 
som har träffat avgörandet i första instans, och 
besvär som anförts över denna myndighets 
beslut har först avgjorts av landsbygdsnärings
distriktet och sedan av besvärsnämnden. 

Ä ven i lagen om temporära produktionskvo
ter för mjölk har det sedan den 22 december 
1993 ingått stadganden om ett system med 
besvärstillstånd. Enligt 25 § (1173/93) får änd
ring sökas i besvärsnämndens i 14 § avsedda 
beslut om beviljande om tilläggskvot endast om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärs
tillstånd. 

I annan lagstiftning, t.ex. i fråga om beskatt
ningen (RP 143/93), har strävan varit att 
förenhetliga systemet med besvärstillstånd så 
att grunderna för besvärstillstånd skall vara så 
enhetliga som möjligt i olika typer av ärenden. 
Detta har ansetts vara viktigt med tanke på en 
enhetlig och klar rättsordning. 

I fråga om överklagande av besvärsnämn
dens beslut föreslås att ett system med besvärs
tillstånd som följer de ovan nämnda allmänna 
principerna skall införas i landsbygdsnärings
lagen, renhushållningslagen och naturnärings
lagen, såvida det inte är fråga om ovan 
nämnda låneutlåtanden eller redan beviljat stöd 
eller någon annan rättighet. 

I fråga om lagen om landsbygdsnäringarnas 
besvärdsnämnd (1203/92) har en särskild pro
position beretts om utvecklande av nämnden 
till ett självständigt besvärsorgan. 

3.2. Ändringar i förfarandena 

I de lagar som hör till landsbygdsnäringsför
valtningen bör stadgandena om till vilken 
myndighet en besvärsskrift skall lämnas vara så 

enhetliga som möjligt. I synnerhet jordbrukar
na är tvungna att göra ansökningar av varie
rande slag med stöd av olika lagar. Med 
hänsyn till rättsskyddet är det nödvändigt att 
stadgandena om inlämnande av besvärsskrifter 
är så enhetliga som möjligt i olika lagar inom 
hela förvaltningsområdet. 

Med hänvisning till det förfarande för inläm
nande av handlingar som nämns i punkt 2.2. 
föreslås att om detta skall stadganden som är 
enhetliga med stadgandena i de i denna punkt 
nämnda lagarna tas in i landsbygdsnärings
lagen, renhushållningslagen och naturnärings
lagen. 

3.3. Avgiftsbelagda beslut 

Det föreslås att i speciallagar skall tas in 
stadganden om vilka beslut som är avgiftsbe
lagda. En handläggningsavgift skall alltid upp
bäras för besvärsnämndens beslut, om inte 
avgiftsfriheten baserar sig på 3 § i ministeriets 
beslut (149/93). Enligt den nämnda paragrafen 
skall handläggningsavgift inte uppbäras bland 
annat i ärenden som gäller beviljande av 
betalningslättnader för krediter. I detta sam
manhang behandlas frågan om avgiftsskyldig
het bara med avseende på de lagar som ändras. 

3.4. Defitionen af kreditinrättning 

Definitionen av kreditinrättning föreslås 
ändrad sålunda, att stadgandet blir ajour med 
laghänvisningen, vartill jord- och skogsbruks
ministeriet skulle besitta rätt att godkänna även 
andra bolag som kreditinrättningar i lagen. 

4. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen har inga ekonomiska verk
ningar av betydelse. Genom propositionen 
kommer en något större del av besvärsnämn
dens beslut att beläggas med handläggningsav
gift Besvärsrätten i fråga om låneutlåtanden 
kan innebära att uppskattningsvis 200 besvär 
behandlas varje år i besvärsnämnden. Likväl 
minskar samtidigt antalet besvärsärenden i 
någon mån i högsta förvaltningsdomstolen. 

De övriga ändringar som föreslås är närmast 
av teknisk art och har inga verkningar på 
organisation eller personal. 
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5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag. De 

viktigaste av de centrala finansiella instituten 
samt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliit
to ry (Centralförbundet för lant- och skogs
bruksproducenter) hördes vid beredningen. 

DETALJMOTIVERING 

1. Motivering till lagförslagen 

1.1. Landsbygdsnäringslagen 

4 §. Det nuvarande l momentets 7 och 8 
punkt föreslås ändras sålunda, att som kredit
inrättning skulle alltjämt avses andelsbanker, 
sparbanker, affärsbanker samt sammanslut
ningar som hör till deras konserner. Hypoteks
bankerna föreslås uteslutas ur förteckningen. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom 
besluta, att i kreditinstitutslagen (1607/93) av
sedd kreditinrättning skulle kunna anses utgöra 
i landsbygdsnäringslagen avsedd kreditinrätt
ning. Ytterligare kunde jord- och skogsbruks
ministeriet besluta, att som kreditinrättning 
även kunde komma i fråga annat aktiebolag 
som är jämförbart med dessa. Härvid fästs 
särskild uppmärksamhet vid förhållandet mel
lan den verksamhet, som finansieras med stöd 
av landsbygdsnäringslagen och företagets övri
ga verksamhet. 

29 §. Enligt nuvarande praxis har jord- och 
skogsbruksministeriet meddelat föreskrifter en
ligt vilka uppskovsansökningar som gäller lån 
skall granskas vid de centrala finansiella insti
tuten. Föreskrifter om att själva låneansök
ningarna skall granskas vid de centrala finan
siella instituten har inte längre meddelats under 
de senaste åren, utan beviljandet av lån sker 
närmast på basis av de utlåtanden som lands
bygdsnäringsdistrikten avgett till kreditinstitu
ten och på det sätt som jord- och skogsbruks
ministeriet bestämmer närmare. I det nya 4 
mom. ingår ett stadgande om möjlighet för 
jord- och skogsbruksministeriet att meddela 
närmare föreskrifter om granskning av ansök
ningar om uppskov. 

31 §. Det föreslås att stadgandet om gransk
ning av låneansökningar stryks i 2 mom. Det är 
inte heller ändamålsenligt att ett avgörande 
som gäller förutsättningarna för beviljande av 
lån förs till jord- och skogsbruksministeriet, 

eftersom det i den föreslagna 51 b § skall ingå 
stadganden om sökande av ändring i låneutlå
tanden. 

I 3 mom. föreslås ett stadgande om sändande 
av det så kallade slutliga låneutlåtandet till 
sökanden. Utlåtandet skall kunna sändas som 
en vanlig postförsändelse. Eftersom det inte 
finns besvärsrätt, är nuvarande praxis att lå
neutlåtandet i allmänhet inte alls sänds till 
sökanden utan endast till kreditinstitutet. 

De nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 
mo m. 

42 §. I en dispositionsplan som fastställts av 
landsbygdsnäringsdistriktet skall det på samma 
sätt som nu vara möjligt att söka ändring, om 
mot dispositionsplanen innan den blivit fast
ställd har gjorts en anmärkning eller om 
landsbygdsdistriktet när det fastställde disposi
tionsplanen har ändrat ett offentliggjort eller 
på annat sätt delgivet förslag. I beslut som 
landsbygdsnäringsdistriktet har fattat söks 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd. Det bör inte heller i fortsättningen vara 
möjligt att söka ändring i nämndens beslut 
genom att anföra besvär hos högsta förvalt
ningsdomstolen. Med beaktande av anmärk
ningsmöjligheten och ombildningen av besvärs
nämnden till en självständig lagskipningsmyn
dighet kan inte överklagande hos högsta för
vaJningsdomstolen anses vara nödvändight vid 
prövning av förmåner angående jorddisposi
tion. 

I gällande paragraf ingår också ett besvärs
förbud, som gäller ett beslut som jord- och 
skogsbruksministeriet har fattat med stöd av 
41 § 3 mom. (805/93) om användning av egen
dom för andra ändamål än de som avses i 
lagen. Enligt förslaget skall det vara möjligt att 
hos högsta förvaltningsdomstolen söka ändring 
i ett ovan avsett beslut av jord- och skogs
bruksministeriet i den ordning som stadgas i 
lagen om ändringssökande i förvaltningsären
den (154/50). 
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49 §. Det föreslås att i paragrafen tas in ett 
stadgande enligt vilket ett understöd med stöd 
av ett lagakraftvunnet beslut kan återkrävas i 
den ordning som stadgas i lagen om indrivning 
av skatter och avgifter i utsökningsväg 
(367/61). Ett motsvarande stadgande om åter
krav av krediter finns i 50§. 

51 a§. I paragrafen stadgas om hur ändring 
söks i beslut som har fattats med stöd av 
landsbygdsnäringslagen i sådana fall då det inte 
är fråga om ett låneutlåtande eller en disposi
tionsplan. 

I landsbygdsnäringsdistriktets beslut får änd
ring sökas hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd. Besvärsskriften skall kunna lämnas in 
även till det distrikt som har fattat beslutet, och 
detta skall sända besvärsskriften samt hand
lingarna i ärendet och sitt utlåtande till be
svärsnämnden. 

Enligt 3 mom. skall det vara möjligt att alltid 
söka ändring i besvärsnämndens beslut hos 
högsta förvaltningsdomstolen om återkrav och 
indragning av stöd, uppsägning av lån och 
statens försäljningsprisfordringar samt förfall 
av frivillig skuldsanering, dvs. över lag när det 
gäller en inblandning i frågor som rör veder
börandes rättigheter. Däremot skall det vara 
möjligt att söka ändring i avgöranden som 
gäller ansökningar om understöd och frivilliga 
skuldsaneringar endast i det fall att högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
En betydande del av de enligt landsbygdsnä
ringslagen anförda besvär som år 1993 be
handlades av besvärsnämnden gällde understöd 
som beviljas. I andra avgöranden av besvärs
nämnden som avses i nämnda paragraf, vilka 
år 1993 främst har varit skattelättnader för 
krediter, får ändring inte sökas. 

Med beaktande av det stora antal mål som 
högsta förvaltningsdomstolen behandlar samt 
arten av de besvärsärenden som det är fråga 
om i landsbygdsnäringslagen och utvecklandet 
av besvärdsnämnden till en självständig lag
skipningsmyndighet, är det inte ändamålsenligt 
att i Jagen stadga om obegränsad rätt att 
anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstol
en. 

51 b§. Det anses inte nu finnas någon 
besvärsrätt i fråga om låneutlåtanden. situatio
nen kan anses vara otillfredsställande med 
tanke på rättsskyddet. Därför föreslås att i 
lagen skall stadgas om rätt att söka ändring 
även i låneutlåtanden. Enligt föreskrift som 
jord- och skogsbruksministeriet meddelar med 

stöd av 31 § avger den kommunala landsbygds
näringsmyndigheten i fråga om bostadslån ett 
slutligt utlåtande om förutsättningarna för be
viljande av lån och om lånevillkoren. I övriga 
fall avger landsbygdsnäringsdistriktet det slut
liga låneutlåtandet. 

I l room. föreslås ett stadgande om att 
ändring i den kommunala landsbygdsnärings
myndighetens slutliga låneutlåtande får sökas 
hos landsbygdsnäringsdistriktet. 

Enligt 2 mom. skall, om landsbygdsnärings
distriktet avger det slutliga låneutlåtandet, lå
nesökanden först yrka rättelse hos distriktet 
inom 30 dagar efter att han fått del av 
låneutlåtandet. 

Om landsbygdsnäringsdistriktet godkänner 
rättelseyrkandet och förordar att lån beviljas i 
enlighet med ansökan eller på villkor som 
åtminstone till avgörande delar är fördelakti
gare än enligt distriktets första utlåtande, skall 
distriktet meddela lånesökanden beslut i ären
det. Om distriktet inte godkänner rättelseyr
kandet, skall det överföra ärendet samt sitt 
utlåtande till landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd för behandling, 

Landsbygdsnäringsdistriktet skall foga anvis
ningar för sökande av ändring till sitt låneut
låtande. Lånesökanden skall underrättas om 
att ärendet har överförts till besvärsnämnden. 

I ett beslut som landsbygdsnäringsdistriktet 
har fattat med anledning av besvär som anförts 
över en kommunal landsbygdsnäringsmyndig
hets beslut eller med anledning av ett rättel
seyrkande skall enligt 4 mom. ändring på 
normalt sätt kunna sökas hos besvärsnämnden. 

Med beaktande av möjligheterna att korri
gera och besvära sig på lägre nivå samt 
utvecklingen av besvärsnämndens ställning 
skall enligt 5 mom. ändring i ärenden som rör 
låneutlåtanden inte kunna sökas genom besvär 
hos högsta förvaltningsdomstolen. 

51 c §. I paragrafen föreslås ett stadgande om 
vilka beslut som är avgiftsbelagda. Enligt stad
gandet är besvärsnämndens beslut avgiftsbelag
da, med undantag av beslut som gäller betal
ningslättnadeL Enligt 3 § l mom. 2 punkten i 
jord- och skogsbruksministeriets beslut om 
avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnds prestationer (149/93) 
uppbärs handläggningsavgift inte i ärenden 
som gäller betalningslättnader för krediter. 

Landsbygdsnäringsdistriktens beslut om be
talningslättnader och beviljande av understöd 
skall alltjämt vara avgiftsfria. Distriktets slut-
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liga låneutlåtande skall vara avgiftsfritt, medan 
däremot avgift skall uppbäras för ett beslut 
som distriktet fattar med anledning av besvär 
eller rättelseyrkande. 

59 d§. Det föreslås att i landsbygdsnärings
lagen tas in ett övergångsstadgande, eftersom 
det i sådan lagstiftning som har stiftats tidigare 
än landsbygdsnäringslagen ingår flera besvärs
förbud som utfårdats på förordningsnivå. Kre
dittiderna är så pass långa i den tidigare 
lagstiftningen att man ännu under flera års tid 
i fråga om vissa lagar kommer att vara tvungen 
att behandla ärenden i synnerhet om uppsäg
ning av och betalningslättnader för krediter 
samt understödsärenden. Det bör därför vara 
möjligt att på det sätt som stadgas i 51 a§ 
landsbygdsnäringslagen anföra besvär över be
slut som har fattats med stöd av dessa tidigare 
stiftade lagar. Övergångsstadgandet skall likväl 
inte gälla renhushållningslagen, naturnärings
lagen eller skoltlagen, vilka innehåller egna 
stadganden om sökande av ändring. 

1.2. Renhushållningslagen och naturnärings
lagen 

De ändringar som föreslås i paragraferna 
motsvarar de ändringar som ovan har föresla-

l. 

gits bli gjorda i 42 och 51 a-51 c§§ lands
bygdsnäringslagen och gäller reglerna för sö
kande av ändring enligt dessa lagar. 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

Propositionen förutsätter att 51 § 3 mom. 
(806/93) landsbygdsnäringsförordningen (248/ 
91) ändras så att där hänvisas till 29 § 4 mom. 
i stället för 31 § 2 mom. i lagen. 

Dessutom bör stadgandena om besvärsför
bud upphävas i renhushållningsförordningen 
och naturnäringsförordningen. 

Dessutom skulle jord- och skogsbruksminis
teriet utfärda beslut om i 4 § l momentiet 
landsbygdsnäringslagen avsedda kredinrätt
ningar. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna bör träda i kraft så snart som 
möjligt efter att de har antagits och blivit 
stadfästa. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av landsbygdsnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90) 4 § l mom. 7 och 8 punkt, 

31 § 2 mom., 42 § 2 mom., av dessa lagrum 4 § l mom. 7 och 8 punkt och 31 § 2 mom. sådana 
de lyder ändrade genom lag av den 10 september 1993 (805/93), samt 

fogas till 29 § ett nytt 4 m om. i stället för det 4 m om. som upphävts genom lag av den l O 
september 1993 (805/93), till 31 § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 
5 mom., till 49 § ett nytt 4 mom. samt nya 51 a, 51 b, 51 c och 59 d§§ som följer: 

4§ 

Definitioner 

I denna lag avses med 

7) kreditinrättning andelsbanker, sparbanker 
och affärsbanker samt sammanslutningar som 
hör till nämnda bankers koncerner och Fin-

lands Hypoteksförening samt genom jord- och 
skogsbruksministeriets beslut närmare fastställt 
kreditinstitut eller annat aktiebolag som avses i 
kreditinstitutlagen (1607/93), vars verksamhet 
kan jämställas med förenämnda kreditinrätt
ningar; 

8) central penninginrättning, som fastställs 
närmare genom jord- och skogsbruksministeri-
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ets beslut, sådan depositionsbank, som avses i 
kreditinstitutlagen eller en annan kreditinrätt
ning eller en del därav eller ett bolag som hör 
till deras koncern, samt med 

29 § 

Allmänna stadganden om långivningen 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
noggrannare föreskrifter om beviljande av upp
skov än vad som stadgas i lag och förordning. 
I de fall som jord- och skogsbruksministeriet 
bestämmer skall ansökan om uppskov med lån 
granskas så som ministeriet bestämmer innan 
ärendet avgörs. 

31 § 

Lånebeslutet 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om hur beviljandet av ett 
lån skall godkännas på basis av utlåtande av 
landsbygdsnäringsdistriktet eller den kommu
nala landsbygdsnäringsmyndigheten. 

Ett utlåtande som avses i 2 mom. och 
innehåller ett avgörande om förutsättningarna 
för beviljande av lån får delges lånesökanden 
per post. Om inte något annat visas, anses 
delgivningen ha skett den sjunde dagen efter att 
beslutet postades till den adress som lånesö
kanden har uppgivit. 

42§ 

Delgivning och sökande av ändring i ärenden 
som gäller fastställande av dispositionsplan 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har 
fattat med stöd av 41 § 3 mom. får en part söka 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd genom besvär, om mot dispositionspla
nen innan den blivit fastställd har gjorts en 
anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistrik
tet när det fastställde dispositionsplanen har 
ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt 
delgivet förslag. I ett beslut som landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring 
inte sökas genom besvär. 

49§ 

Återkrav av understöd 

Understöd som enligt l och 2 mom. skall 
återkrävas får med stöd av ett lagakraftvunnet 
beslut drivas in i den ordning som stadgas i 
lagen om indrivning av skatter och avgifter i 
utsökningsväg (367/61). 

51 a§ 

Ändringssökande 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med 
stöd av denna lag har fattat om andra avgö
randen än sådana som avses i 31 § eller 42 § 2 
mom. får ändring sökas hos landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd genom besvär inom 30 
dagar efter att den som söker ändring har fått 
del av beslutet. 

Besvärsskriften kan i de fall som avses i l 
mom. samt när besvär med stöd av 42 § 2 
mom. anförs över landsbygdsnäringsdistriktets 
beslut tillställas även den myndighet i vars 
beslut ändring söks. Myndigheten skall sända 
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet 
och sitt utlåtande om besvären till landsbygds
näringarnas besvärsnämnd. 

I den ovan nämnda besvärsnämndens beslut 
i ett ärende som gäller återkrav eller indragning 
av stöd, uppsägning av lån och försäljnings
prisfordran samt förfall av frivillig skuldsane
ring, får ändring sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär i den ordning som 
lagen om ändringssökande i förvaltningsären
den (154/50) stadgar. För övrigt får ändring i 
besvärsnämndens beslut i en fråga som avses i 
denna paragraf sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär endast om det är 
fråga om ett ärende som gäller sökande av 
understöd eller frivillig skuldsanering och om 
högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärs
tillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas, om 

l) det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en 
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet 
förs till högsta förvaltningsdomstolen för av
görande, 

2) det på grund av ett uppenbart fel som 
skett i ärendet finns särskilda skäl att föra 
ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för 
avgörande, eller 

3) det finns andra vägande skäl att bevilja 
besvärstillstånd. 
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I beslut som jord- och skogsbruksministeriet 
har fattat med stöd av denna lag får ändring 
sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom 
besvär i den ordning som stadgas i lagen om 
ändringssökande förvaltningsärenden 
(154/50). 

51 b§ 

Å'ndringssökande i fåneavgöranden 

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndig
hetens utlåtande som innehåller ett avgörande 
om förutsättningarna och villkoren för bevil
jande av lån får lånesökanden söka ändring 
hos landsbygdsnäringsdistriktet genom besvär 
inom 30 dagar efter att lånesökanden har fått 
del av låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även 
tillställas den kommunala landsbygdsnärings
myndighet som avgett utlåtandet, och denna 
skall sända besvärsskriften och handlingarna i 
ärendet samt sitt utlåtande om besvären till 
landsbygdsnäringsdistriktet. 

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som 
innehåller ett avgörande om förutsättningarna 
och villkoren för beviljande av lån får lånesö
kanden söka ändring genom ett skriftligt änd
ringsyrkande, som inom 30 dagar efter att 
lånesökanden har fått del av låneutlåtandet 
skall tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt 
som avgett utlåtandet. Till ett utlåtande i vilket 
ändring får sökas skall fogas anvisningar för 
sökande av ändring. 

Med anledning av ett ändringsyrkande som 
avses i 2 mom. skall landsbygdsnäringsdistrik
tet avgöra om det genom att rätta sitt ur
sprungliga utlåtande kan förorda lån eller kan 
förorda det på ett sätt som till avgörande delar 
är förmånligare för sökanden. Om landsbygds
näringsdistriktet anser det vara motiverat, skall 
det meddela beslut i ärendet. Annars skall 
landsbygdsnäringsdistriktet överföra ärendet 
för behandling som besvärsärende till lands
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. Till handling
arna skall landsbygdsnäringsdistriktet foga sitt 
utlåtande om besvären. 

I ett beslut som landsbygdsnäringdistriktet 
har fattat med stöd av l eller 3 mom. får 
ändring sökas hos landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd genom besvär så som stadgas i 
51 a § l och 2 mom. 

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas be-

2 341025N 

svärsnämnd har fattat i ett ärende som avses i 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

51 c§ 

Uppbärande av avgift för ärendets behandling 

För beslut som har fattats med stöd av 
denna lag uppbärs avgift i enlighet med vad 
som särskilt stadgas och bestäms om uppbör
den av avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets 
beslut som gäller betalningslättnader för kredi
ter eller beviljande av understöd är dock 
avgiftsfria. A vgifsfria är även den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndighetens låneutlåtanden 
samt, till den del det inte är fråga om besvär 
som anförts över den nämnda myndighetens 
beslut eller ett beslut som landsbygdsnärings
distriktet har fattat med anledning av ett 
ändringsyrkande, även landsbygdsnäringsdist
riktets låneutlåtanden. Vad som ovan sägs om 
betalningslättnader gäller även landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd. 

59 d§ 

Sökande av ändring i avgöranden som träffats på 
basis av tidigare lagstiftning 

Sedan denna lag har trätt i kraft söks 
ändring i beslut som landsbygdsnäringsdistrik
tet, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd eller 
jord- och skogsbruksministeriet har fattat i 
ärenden enligt lagen om gårdsbruksenheter 
(188/77), jorddispositionslagen (353/58), lagen 
om jorddispositionslån (354/58) och annan 
tidigare kolonisationslagstiftning samt lagen 
om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar 
(273/55), jordregleringslagen berörande skoltar 
(593/69), lagen om renskötsellägenheter 
(590/69), lagen om stabilisering av vissa lant
brukskrediter (79/79), lagarna om konsolide
ring av gårdsbrukskrediter (398/81 och 511185), 
lagen om främjande av näringsverksamhet i 
liten skala på landsbygden (l 031186) samt lagen 
om räntestödslån för lagerutrymmen för lant
bruksprodukter (19/77) ändring så som stadgas 
i 51 a §, utan hinder av vad som tidigare har 
stadgats om sökande av ändring. 

Denna lag träder i kraft den 
1994. 
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2. 
Lag 

om ändring av renhushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90) 15 § 5 mom., sådant det lyder 

ändrat genom lag av den 28 december 1990 (1298/90), samt 
fogas till lagen nya 35 a, 35 b och 35 c§§ som följer: 

15 § 

Fastställande av dispositionsplanen 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har 
fattat med stöd av l mom. får en part söka 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd genom besvär, om mot dispositionspla
nen innan den blivit fastställd har gjorts en 
anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistrik
tet när det fastställde dispositionsplanen har 
ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt 
delgivet förslag. I ett beslut som landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring 
inte sökas genom besvär. 

35 a§ 

Ändringssökande 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med 
stöd av denna lag har fattat om andra avgö
randen än sådana som det träffat med tillämp
ning av 31 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen 
eller om andra beslut än sådana som det fattat 
med stöd av 15 § l mom. får ändring sökas hos 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd genom 
besvär inom 30 dagar efter att den som söker 
ändring har fått del av beslutet. 

Besvärsskriften kan i de fall som avses i l 
mom. samt när besvär med stöd av 15 § 5 
mom. anförs över landsbygdsnäringsdistriktets 
beslut även tillställas den myndighet i vars 
beslut ändring söks. Myndigheten skall sända 
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet 
och sitt utlåtande om besvären till landsbygds
näringarnas besvärsnämnd. 

I beslut som den i l mom. nämnda besvärs
nämnden har fattat i ett ärende som avses i 31 
eller 32 § samt i beslut som jord- och skogs
bruksministeriet har fattat med stöd av denna 
lag får ändring sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär i den ordning som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden (154/50). På motsvarande sätt får 

ändring sökas i besvärsnämndens beslut i ett 
ärende som gäller återkrav eller indragning av 
stöd, uppsägning av lån och försäljningspris
fordran samt förfall av frivillig skuldsanering. 
För övrigt får ändring i besvärsnämndens 
beslut i en fråga som avses i denna paragraf 
sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom 
besvär endast om det är fråga om ett ärende 
som gäller sökande av understöd eller frivillig 
skuldsanering och om högsta förvaltningsdom
stolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd 
kan beviljas, om 

l) det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en 
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet 
förs till högsta förvaltningsdomstolen för av
görande, 

2) det på grund av ett uppenbart fel som 
skett i ärendet finns särskilda skäl att föra 
ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för 
avgörande, eller 

3) det finns andra vägande skäl att bevilja 
besvärstillstånd. 

35 b§ 

A"ndringssökande i låneavgöranden 

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndig
hetens utlåtande som innehåller ett avgörande 
om förutsättningarna och villkoren för bevil
jande av lån får lånesökanden söka ändring 
hos landsbygdsnäringsdistriktet genom besvär 
inom 30 dagar efter att lånesökanden har fått 
del av låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även 
tillställas den kommunala landsbygdsnärings
myndighet som har avgett utlåtandet, och 
denna skall sända besvärsskriften och hand
lingarna i ärendet samt sitt utlåtande om 
besvären till landsbygdsnäringsdistriktet. 

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som 
innehåller ett avgörande om förutsättningarna 
och villkoren för beviljande av lån får lånesö
kanden söka ändring genom ett skriftligt änd-
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ringsyrkande, som inom 30 dagar efter att 
lånesökanden har fått del av låneutlåtandet 
skall tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt 
som har avgett utlåtandet. Till ett utlåtande i 
vilket ändring får sökas skall fogas anvisningar 
för sökande av ändring. 

Med anledning av ett ändringsyrkande som 
avses i 2 mom. skall landsbygdsnäringsdistrik
tet avgöra om det genom att rätta sitt ur
sprungliga utlåtande kan förorda lån eller kan 
förorda det på ett sätt som till avgörande delar 
är förmånligare för sökanden. Om landsbygds
näringsdistriktet anser det vara motiverat, skall 
det meddela beslut i ärendet. Annars skall 
landsbygdsnäringsdistriktet överföra ärendet 
för behandling som besvär i landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd. Till handlingarna 
skall landsbygdsnäringsdistriktet foga sitt utlå
tande om besvären. 

I ett beslut som landsbygdsnäringdistriktet 
har fattat med stöd av l eller 3 mom. får 
ändring sökas hos landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd genom besvär så som stadgas i 
35 a § l och 2 mom. 

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd har fattat i ett ärende som avses i 

3. 

denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

35 c§ 

Uppbärande av avgift för ärendets behandling 

För beslut som har fattats med stöd av 
denna lag uppbärs avgift i enlighet med vad 
som särskilt stadgas och bestäms om uppbör
den av avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets 
beslut som gäller betalningslättnader för kredi
ter eller beviljande av understöd är dock 
avgiftsfria. Avgiftsfria är även den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndighetens låneutlåtanden 
samt, till den del det inte är fråga om besvär 
som har anförts över den nämnda myndig
hetens beslut eller ett beslut som landsbygds
näringsdistriktet har fattat med anledning av 
ett ändringsyrkande, även landsbygdsnärings
distriktets låneutlåtanden. Vad som ovan sägs 
om betalningslättnader gäller även landsbygds
näringarnas besvärsnämnd. 

Denna lag träder i kraft den 
1994. 

Lag 
om ändring av naturnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) 22 § 5 mom., sådant det lyder ändrat 

genom lag av den 28 december 1990 (1296/90), samt 
fogas till lagen nya 42 a, 42 b och 42 c§§ som följer: 

22 § 
Fastställande av dispositionsplanen 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har 
fattat med stöd av l mom. får en part söka 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd genom besvär, om mot dispositionspla
nen innan den blivit fastställd har gjorts en 
anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistrik
tet när det fastställde dispositionsplanen har 

ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt 
delgivet förslag. I ett beslut som landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring 
inte sökas genom besvär. 

42 a§ 

Ändringssökande 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med 
stöd av denna lag har fattat om andra avgö-
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randen än sådana som det träffat med tillämp
ning av 31 § 2 room. landsbygdsnäringslagen 
eller om andra beslut än sådana som det fattat 
med stöd av 22 § l room. får ändring sökas hos 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd genom 
besvär inom 30 dagar efter att den som söker 
ändring har fått del av beslutet. 

Besvärsskriften kan i de fall som avses i l 
room. samt när besvär med stöd av 22 § 5 
room. anförs över landsbygdsnäringsdistriktets 
beslut även tillställas den myndighet i vars 
beslut ändring söks. Myndigheten skall sända 
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet 
och sitt utlåtande om besvären till landsbygds
näringarnas besvärsnämnd. 

I beslut som den i l room. nämnda besvärs
nämnden har fattat i ett ärende som avses i 38 
eller 39 § samt i beslut som jord- och skogs
bruksministeriet har fattat med stöd av denna 
lag får ändring sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär i den ordning som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden (154/50). På motsvarande sätt får 
ändring sökas i besvärsnämndens beslut i ett 
ärende som gäller återkrav eller indragning av 
stöd, uppsägning av lån och försäljningspris
fordran samt förfall av frivillig skuldsanering. 
För övrigt får ändring i besvärsnämndens 
beslut i en fråga som avses i denna paragraf 
sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom 
besvär endast om det är fråga om ett ärende 
som gäller sökande av understöd eller frivillig 
skuldsanering och om högsta förvaltningsdom
stolen beviljar besvärstillstånd. Besvärstillstånd 
kan beviljas, om 

l) det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en 
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet 
förs till högsta förvaltningsdomstolen för av
görande, 

2) det på grund av ett uppenbart fel som 
skett i ärendet finns särskilda skäl att föra 
ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för 
avgörande, eller 

3) det finns andra vägande skäl att bevilja 
besvärs tillstånd. 

42 b§ 

Ändringssökande i låneavgöranden 

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndig
hetens utlåtande som innehåller ett avgörande 
om förutsättningarna och villkoren för bevil
jande av lån får lånesökanden söka ändring 

hos landsbygdsnäringsdistriktet genom besvär 
inom 30 dagar efter att lånesökanden har fått 
del av låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även 
tillställas den kommunala landsbygdsnärings
myndighet som har avgett utlåtandet, och 
denna skall sända besvärsskriften samt hand
lingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvä
ren till landsbygdsnäringsdistriktet 

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som 
innehåller ett avgörande om förutsättningarna 
och villkoren för beviljande av lån får lånesö
kanden söka ändring genom ett skriftligt änd
ringsyrkande, som inom 30 dagar efter att 
lånesökanden har fått del av låneutlåtandet 
skall tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt 
som har avgett utlåtandet. Till ett utlåtande i 
vilket ändring får sökas skall fogas anvisningar 
för sökande av ändring. 

Med anledning av ett ändringsyrkande som 
avses i 2 room. skall landsbygdsnäringsdistrik
tet avgöra om det genom rättelse av sitt 
ursprungliga utlåtande kan förorda lån eller 
kan förorda det på ett sätt som till avgörande 
delar är förmånligare för sökanden. Om lands
bygdsnäringsdistriktet anser det vara motive
rat, skall det meddela beslut i ärendet. Annars 
skall landsbygdsnäringsdistriktet överföra ären
det för behandling som besvär i landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd. Till handlingarna 
skall landsbygdsnäringsdistriktet foga sitt utlå
tande om besvären. 

I ett beslut som landsbygdsnäringdistriktet 
har fattat med stöd av l eller 3 room. får 
ändring sökas hos landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd genom besvär så som stadgas i 
42 a § l och 2 room. 

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd har fattat i ett ärende som avses i 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

42 c§ 

Uppbärande av avgift för ärendets behandling 

För beslut som har fattats med stöd av 
denna lag uppbärs avgift i enlighet med vad 
som särskilt stadgas och bestäms om uppbör
den av avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets 
beslut som gäller betalningslättnader för kredi
ter eller beviljande av understöd är dock 
avgiftsfria. A v giftsfria är även den kommunala 
landsbygdsnäringsmyndighetens låneutlåtanden 
samt, till den del det inte är fråga om besvär 
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som har anförts över den nämnda myndig
hetens beslut eller ett beslut som landsbygds
näringsdistriktet har fattat med anledning av 
ett ändringsyrkande, även landsbygdsnärings
distriktets låneutlåtanden. Vad som ovan sägs 

om betalningslättnader gäller även landsbygds
näringarnas besvärsnämnd. 

Helsingfors den 28 november 1994 

Denna lag träder i kraft den 
1994. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Mikko Pesälä 
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Bilaga l 

l. 
Lag 

om ändring av landsbygdsnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i landsbygdsnäringslagen av den 28 december 1990 (1295/90) 4 § l mom. 7 och 8 punkt, 

31 § 2 mom., 42 § 2 room., av dessa lagrum 4 § l room. 7 och 8 punkt och 31 § 2 mom. sådana 
de lyder ändrade genom lag av den 10 september 1993 (805/93), samt 

fogas till 29 § ett nytt 4 m om. i stället för det 4 m om. som upphävts genom lag av den l O 
september 1993 (805/93), till 31 §ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 
5 mom., till 49 §ett nytt 4 mom. samt nya 51 a, 51 b, 51 c och 59 d§§ som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4§ 
Definitioner 

I denna lag avses med 

7) kreditinrättning andelsbanker, sparbanker 
och affärsbanker samt sammanslutningar som 
hör till nämnda bankers koncerner, liksom även 
hypoteksbanker, kreditaktiebolag och Finlands 
Hypoteksförening; 

8) central penninginrättning en sådan depo
sitionsbank, som fastställs närmare genom jord
och skogsbruksministeriets beslut eller ett kre
ditinstitut enligt lagen om finansieringsverksam
het (1544191) eller en del av en sådan bank eller 
ett sådant institut eller ett bolag som hör till en 
koncern av dessa, samt med 

7) kreditinrättning andelsbanker, sparbanker 
och affärsbanker samt sammanslutningar som 
hör till nämnda bankers koncerner och Fin
lands Hypoteksförening samt genom jord- och 
skogsbruksministeriets beslut närmare fastställt 
kreditinstitut eller annat aktiebolag som avses i 
kreditinstitutlagen ( 1607/93), vars verksamhet 
kan jämnställas med förenämnda kreditinrätt
ningar; 

8) central penninginrättning, som fastställs 
närmare genom jord- och skogsbruksministeri
ets beslut, sådan depositionsbank, som avses i 
kreditinstitutlagen eller en annan kreditinrätt
ning eller en del därav eller ett bolag som hör till 
deras koncern, samt med 

29§ 

Allmänna stadganden om långivningen 

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
noggrannare föreskrifter om beviljande av upp
skov än vad som stadgas i lag och förordning. 
I de fall som jord- och skogsbruksministeriet 
bestämmer skall ansökan om uppskov med lån 
granskas så som ministeriet bestämmer innan 
ärendet avgörs. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

31 § 

Lånebeslutet 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om hur beviljandet av ett 
lån skall godkännas på basis av utlåtande av 
landsbygdsnäringsdistriktet eller den kommu
nala landsbygdsnäringsmyndigheten. Jord- och 
skogsbruksministeriet får bestämma att lånean
sökan skall granskas så som ministeriet bestäm
mer innan lånet beviljas eller att ett ärende som 
gäller förutsättningarna för beviljande av lån 
skall överföras till ministeriet. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om hur beviljandet av ett 
lån skall godkännas på basis av utlåtande av 
landsbygdsnäringsdistriktet eller den kommu
nala landsbygdsnäringsmyndigheten. 

Ett utlåtande som avses i 2 mom. och inne
håller ett avgörande om förutsättningarna för 
beviljande av lån får delges fånesökanden per 
post. Om inte något annat visas, anses del
givningen ha skett den sjunde dagen efter att 
beslutet postades till den adress som fånesökan
den har uppgivit. 

42§ 

Delgivning och sökande av ändring i ärenden 
som gäller fastställande av dispositionsplan 

I beslut som landsbygdsdistriktet har fattat 
med stöd av 41 § 3 mom. får en part söka 
ändring hos jordbruksstyrelsen genom besvär, 
om mot dispositionsplanen innan den blivit 
fastställd har gjorts en anmärkning eller om 
landsbygdsdistriktet när det fastställde disposi
tionsplanen har ändrat ett offentliggjort eller 
på annat sätt delgivet förslag. I andra fall får 
ett beslut som landsbygdsdistriktet eller jord
bruksstyrelsen har fattat med stöd av 41 § 3 
mom. inte överklagas genom besvär. Ett beslut 
av jordbruksstyrelsen med anledning av besvär 
över ett beslut av landsbygdsdistriktet får inte 
heller överklagas. 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har 
fattat med stöd av 41 § 3 mom. får en part söka 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd genom besvär, om mot dispositionspla
nen innan den blivit fastställd har gjorts en 
anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistrik
tet när det fastställde dispositionsplanen har 
ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt 
delgivet förslag. I ett beslut som landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring 
inte sökas genom besvär. 

49 § 

Aterkrav av understöd 

Understöd som enligt l och 2 mom. skall 
återkrävas får med stöd av ett lagakraftvunnet 
beslut drivas in i den ordning som stadgas i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök
ningsväg ( 36 7/61). 
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51 a§ 

Ändringssökande 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med 
stöd av denna lag har fattat om andra avgöran
den än sådana som avses i 31 § eller 42 § 2 
mom. får ändring sökas hos landsbygdsnäringar
nas besvärsnämnd genom besvär inom 30 dagar 
efter att den som söker ändring har fått del av 
beslutet. 

Besvärsskriften kan i de fall som avses i l 
mom. samt när besvär med stöd av 42 § 2 mom. 
anförs över landsbygdsnäringsdistriktets beslut 
tillställas även den myndighet i vars beslut 
ändring söks. Myndigheten skall sända besvärs
skriften samt handlingarna i ärendet och sitt 
utlåtande om besvären till landsbygdsnäringar
nas besvärsnämnd. 

I den ovan nämnda besvärsnämndens beslut i 
ett ärende som gäller återkrav eller indragning 
av stöd, uppsägning av lån och försäljnings
prisfordran samt förfall av frivillig skuldsane
ring, får ändring sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär i den ordning som lagen 
om ändringssökande i förvaltningsärenden 
( 154150) stadgar. För övrigt får ändring i 
besvärsnämndens beslut i en fråga som avses i 
denna paragraf sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär endast om det är fråga 
om ett ärende som gäller sökande av understöd 
eller frivillig skuldsanering och om högsta för
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Be
svärstillstånd kan beviljas, om 

l) det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en 
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet 
förs till högsta förvaltningsdomstolen för avgö
rande, 

2) det på grund av ett uppenbart fel som skett 
i ärendet finns särskilda skäl att föra ärendet till 
högsta förvaltningsdomstolen för avgörande, el
ler 

3) det finns andra vägande skäl att bevilja 
besvär stil/stånd. 

I beslut som jord- och skogsbruksministeriet 
har fattat med stöd av denna lag får ändring 
sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom 
besvär i den ordning som stadgas i lagen om 
ändringssökande i förvaltningsärenden ( 154150). 



Gällande lydelse 

3 341025N 

1994 rd - RP 311 

Foreslagen lydelse 

51 b§ 

Andringssokande i låneavgoranden 

17 

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighe
tens utlåtande som innehåller ett avgörande om 
forutsättningarna och villkoren för beviljande av 
lån får lånesokanden soka ändring hos lands
bygdsnäringsdistriktet genom besvär inom 30 
dagar efter att fånesökanden har fått del av 
låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även tillstäl
las den kommunala landsbygdsnäringsmyndighet 
som avgett utlåtandet, och denna skall sända 
besvärsskriften och handlingarna i ärendet samt 
sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnär
ingsdistriktet. 

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som 
innehåller ett avgorande om förutsättningarna 
och villkoren för beviljande av lån får fånesö
kanden söka ändring genom ett skriftligt änd
ringsyrkande, som inom 30 dagar efter att 
fånesökanden har fått del av fåneutlåtandet skall 
tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt som av
gett utlåtandet. Till ett utlåtande i vilket ändring 
får sökas skall fogas anvisningar för sökande av 
ändring. 

Med anledning av ett ändringsyrkande som 
avses i 2 mom. skall landsbygdsnäringsdistriktet 
avgöra om det genom att rätta sitt ursprungliga 
utlåtande kan förorda lån eller kan förorda det 
på ett sätt som till avgörande delar är förmån
ligare för sökanden. Om landsbygdsnäringsdi
striktet anser det vara motiverat, skall det 
meddela beslut i ärendet. Annars skall lands
bygdsnäringsdistriktet överföra ärendet för be
handling som besvärsärende till landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd Till handlingarna skall 
landsbygdsnäringsdistriktet foga sitt utlåtande 
om besvären. 

I ett beslut som landsbygdsnäringdistriktet har 
fattat med stöd av I eller 3 mom. får ändring 
sökas hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
genom besvär så som stadgas i 51 a § l och 2 
mo m. 

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd har fattat i ett ärende som avses i 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

51 c§ 

Uppbärande av avgift för ärendets behandling 

För beslut som har fattats med stöd av denna 
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lag uppbärs avgift i enlighet med vad som 
särskilt stadgas och bestäms om uppbörden av 
avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut 
som gäller betalningslättnader för krediter eller 
beviljande av understöd är dock avgiftsfria. 
A vgifsfria är även den kommunala landsbygds
näringsmyndighetens låneutlåtanden samt, till 
den del det inte är fråga om besvär som anförts 
över den nämnda myndighetens beslut eller ett 
beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har fattat 
med anledning av ett ändringsyrkande, även 
landsbygdsnäringsdistriktets låneutlåtanden. Vad 
som ovan sägs om betalningslättnader gäller 
även landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 

59 d§ 

Sökande av ändring i avgöranden som träffats på 
basis av tidigare lagstiftning 

Sedan denna lag har trätt i kraft söks ändring 
i beslut som /andsbygdsnäringsdistriktet, lands
bygdsnäringarnas besvärsnämnd eller jord- och 
skogsbruksministeriet har fattat i ärenden enligt 
lagen om gårdsbruksenheter ( 188177 ), jorddis
positionslagen ( 353158), lagen om jorddisposi
tionslån ( 354158) och annan tidigare kolonisa
tionslagstiftning samt lagen om anskaffande av 
boplatser åt vissa skoltar ( 27 3155), jordregle
ringslagen berörande skoltar ( 593/69), lagen om 
renskötsellägenheter ( 590/69), lagen om stabili
sering av vissa lantbrukskrediter ( 79179), lagar
na om konsolidering av gårdsbrukskrediter 
(398/81 och 511185), lagen om främjande av 
näringsverksamhet i liten skala på landsbygden 
(1031/86) samt lagen om räntestöds/ån för 
lagerutrymmen för lantbruksprodukter ( 19177) 
ändring så som stadgas i 51 a §, utan hinder av 
vad som tidigare har stadgats om sökande av 
ändring. 

Denna lag träder i kraft den 
1994. 
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2. 
Lag 

om ändring av renbushållningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161190) 15 § 5 mom., sådant det lyder 

ändrat genom lag av den 28 december 1990 (1298/90), samt 
fogas till lagen nya 35 a, 35 b och 35 c§§ som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

15 § 

Fastställande av dispositionsplanen 

I beslut som landsbygdsdistriktet har fattat 
med stöd av denna paragraf får en part söka 
ändring hos jordbruksstyrelsen genom besvär, 
om mot dispositionsplanen innan den blivit 
fastställd har framställts en anmärkning eller 
om landsbygdsdistriktet när det fastställde dis
positionsplanen har ändrat ett offentliggjort 
eller på annat sätt delgivet förslag till disposi
tionsplan. I andra fall får ett beslut som lands
bygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen fattat 
med stöd av denna paragraf inte överklagas 
genom besvär. Ett beslut om jordbruksstyrelsen 
med anledning av besvär över ett beslut av 
landsbygdsdistriktet får inte heller överklagas. 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har 
fattat med stöd av l mom. får en part söka 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd genom besvär, om mot dispositionspla
nen innan den blivit fastställd har gjorts en 
anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistrik
tet när det fastställde dispositionsplanen har 
ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt 
delgivet förslag. l ett beslut som landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring 
inte sökas genom besvär. 

35 a§ 

Ändringssökande 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med 
stöd av denna lag har fattat om andra avgöran
den än sådana som det träffat med tillämpning 
av 31 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen eller om 
andra beslut än sådana som det fattat med stöd 
av 15 § l mom. får ändring sökas hos lands
bygdsnäringarnas besvärsnämnd genom besvär 
inom 30 dagar efter att den som söker ändring 
har fått del av beslutet. 

Besvärsskriften kan i de fall som avses i l 
mom. samt när besvär med stöd av 15 § 5 mom. 
anförs över landsbygdsnäringsdistriktets beslut 
även tillställas den myndighet i vars beslut 
ändring söks. Myndigheten skall sända besvärs
skriften samt handlingarna i ärendet och sitt 
utlåtande om besvären till landsbygdsnäringar
nas besvärsnämnd. 

I beslut som den i l mom. nämnda besvärs
nämnden har fattat i ett ärende som avses i 31 
eller 32 § samt i beslut som jord- och skogs-
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bruksministeriet har fattat med stöd av denna 
lag får ändring sökas hos högsta förvaltnings
domstolen genom besvär i den ordning som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden (J 54150). På motsvarande sätt får 
ändring sökas i besvärsnämndens besut i ett 
ärende som gäller återkrav eller indragning av 
stöd, uppsägning av lån och försäljningsprisfor
dran samt förfall av frivillig skuldsanering. För 
övrigt får ändring i besvärsnämndens beslut i en 
fråga som avses i denna paragraf sökas hos 
högsta förvaltningsdomstolen genom besvär en
dast om det är fråga om ett ärende som gäller 
sökande av understöd eller frivillig skuldsanering 
och om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd Besvärstillstånd kan beviljas, 
om 

J) det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en 
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet 
förs till högsta förvaltningsdomstolen för avgö
rande, 

2) det på grund av ett uppenbart fel som skett 
i ärendet finns särskilda skäl att föra ärendet till 
högsta förvaltningsdomstolen för avgörande, el
ler 

3) det finns andra vägande skäl att bevilja 
besvärstillstånd 

35 b§ 

Ändringssökande i fåneavgöranden 

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighe
tens utlåtande som innehåller ett avgörande om 
förutsättningarna och villkoren för beviljande av 
lån får fånesökanden söka ändring hos lands
bygdsnäringsdistriktet genom besvär inom 30 
dagar efter att fånesökanden har fått del av 
låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även tillstäl
las den kommunala landsbygdsnäringsmyndighet 
som har avgett utlåtandet, och denna skall sända 
besvärsskriften och handlingarna i ärendet samt 
sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnä
ringsdistriktet. 

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som 
innehåller ett avgörande om förutsättningarna 
och villkoren för beviljande av lån får fånesökan
den söka ändring genom ett skriftligt ändring
syrkande, som inom 30 dagar efter att lå
nesökanden har fått del av fåneutlåtandet skall 
tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt som har 
avgett utlåtandet. Till ett utlåtande i vilket 
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ändring får sökas skall fogas anvisningar för 
sökande av ändring. 

Med anledning av ett ändringsyrkande som 
avses i 2 mom. skall landsbygdsnäringsdistriktet 
avgöra om det genom att rätta sitt ursprungliga 
utlåtande kan förorda lån eller kan förorda det 
på ett sätt som till avgörande delar är förmån
ligare för sökanden. Om landsbygdsnäringsdi
striktet anser det vara motiverat, skall det 
meddela beslut i ärendet. Annars skall lands
bygdsnäringsdistriktet överföra ärendet för be
handling som besvär i landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd Till handlingarna skall lands
bygdsnäringsdistriktet foga sitt utlåtande om 
besvären. 

I ett beslut som landsbygdsnäringdistriktet har 
fattat med stöd av l eller 3 mom. får ändring 
sökas hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
genom besvär så som stadgas i 35 a § l och 2 
m om. 

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas bes
värsnämnd har fattat i ett ärende som avses i 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

35 c§ 

Uppbärande av avgift för ärendets behandling 

För beslut som har fattats med stöd av denna 
lag uppbärs avgift i enlighet med vad som 
särskilt stadgas och bestäms om uppbörden av 
avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut 
som gäller betalningslättnader för krediter eller 
beviljande av understöd är dock avgiftsfria. 
Avgiftsfria är även den kommunala landsbygds
näringsmyndighetens fåneutlåtanden samt, till 
den del det inte är fråga om besvär som har 
anförts över den nämnda myndighetens beslut 
eller ett beslut som landsbygdsnäringsdistriktet 
har fattat med anledning av ett ändringsyrkande, 
även landsbygdsnäringsdistriktets låneutlåtan
den. Vad som ovan sägs om betalningslättnader 
gäller även landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd. 

Denna lag träder i kraft den 
1994. 
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3. 
Lag 

om ändring av naturnäringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) 22 § 5 mom., sådant det lyder ändrat 

genom lag av den 28 december 1990 (1296/90), samt 
fogas till lagen nya 42 a, 42 b och 42 c§§ som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

22 § 

Fastställande av dispositionsplanen 

I beslut som landsbygdsdistriktet har fattat 
med stöd av denna paragraf får en part söka 
ändring hos jordbruksstyrelsen genom besvär, 
om mot dispositionsplanen innan den blivit 
fastställd har framställts en anmärkning eller 
om landsbygdsdistriktet när det fastställde dis
positionsplanen har ändrat ett offentliggjort 
eller på något annat sätt delgivet förslag till 
dispositionsplan. I andra fall får ett beslut som 
landsbygdsdistriktet eller jordbruksstyrelsen fat
tat med stöd av denna paragraf inte överklagas 
genom besvär. Ett beslut av jordbruksstyrelsen 
med anledning av besvär över ett beslut av 
jordbruksstyrelsen med anledning av besvär över 
ett beslut av landsbygdsdistriktet får inte heller 
överklagas. 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet har 
fattat med stöd av l mom. får en part söka 
ändring hos landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd genom besvär, om mot dispositionspla
nen innan den blivit fastställd har gjorts en 
anmärkning eller om landsbygdsnäringsdistrik
tet när det fastställde dispositionsplanen har 
ändrat ett offentliggjort eller på annat sätt 
delgivet förslag. I ett beslut som landsbygdsnä
ringarnas besvärsnämnd har fattat får ändring 
inte sökas genom besvär. 

42 a§ 

Ändringssökande 

I beslut som landsbygdsnäringsdistriktet med 
stöd av denna lag har fattat om andra avgöran
den än sådana som det träffat med tillämpning 
av 31 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen eller om 
andra beslut än sådana som det fattat med stöd 
av 22 § l mom. får ändring sökas hos lands
bygdsnäringarnas besvärsnämnd genom besvär 
inom 30 dagar efter att den som söker ändring 
har fått del av beslutet. 

Besvärsskriften kan i de fall som avses i l 
mom. samt när besvär med stöd av 22 § 5 mom. 
anförs över landsbygdsnäringsdistriktets beslut 
även tillställas den myndighet i vars beslut 
ändring söks. Myndigheten skall sända besvärs
skriften samt handlingarna i ärendet och sitt 
utlåtande om besvären till landsbygdsnäringar
nas besvärsnämnd. 

I beslut som den i l mom. nämnda besvärs-
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nämnden har fattat i ett ärende som avses 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden ( 154150). På motsvarande sätt får 
ändring sökas i besvärsnämndens beslut i ett 
ärende som gäller återkrav eller indragning av 
stöd, uppsägning av lån och försäljningsprisford
ran samt förfall av frivillig skuldsanering. För 
övrigt får ändring i besvärsnämndens beslut i en 
fråga som avses i denna paragraf sökas hos 
högsta förvaltningsdomstolen genom besvär en
dast om det är fråga om ett ärende som gäller 
sökande av understöd eller frivillig skuldsanering 
och om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas, 
om 

l) det med avseende på lagens tillämpning i 
andra liknande fall eller med hänsyn till en 
enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet 
förs till högsta förvaltningsdomstolen för avgö
rande, 

2) det på grund av ett uppenbart fel som skett 
i ärendet finns särskilda skäl att föra ärendet till 
högsta förvaltningsdomstolen för avgörande, el
ler 

3) det finns andra vägande skäl att bevilja 
besvär stil/stånd. 

42 b§ 

Ändringssökande i fåneavgöranden 

I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighe
tens utlåtande som innehåller ett avgörande om 
förutsättningarna och villkoren för beviljande av 
lån får fånesökanden söka ändring hos lands
bygdsnäringsdistriktet genom besvär inom 30 
dagar efter att lånesökanden har fått del av 
låneutlåtandet. Besvärsskriften kan även tillstäl
las den kommunala landsbygdsnäringsmyndighet 
som har avgett utlåtandet, och denna skall sända 
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och 
sitt utlåtande om besvären till landsbygdsnär
ingsdistriktet. 

I landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande som 
innehåller ett avgörande om förutsättningarna 
och villkoren för beviljande av lån får fånesö
kanden söka ändring genom ett skriftligt änd
ringsyrkande, som inom 30 dagar efter att 
fånesökanden har fått del av fåneutlåtandet skall 
tillställas det landsbygdsnäringsdistrikt som har 
avgett utlåtandet. Till ett utlåtande i vilket 
ändring får sökas skall fogas anvisningar för 
sökande av ändring. 
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Med anledning av ett ändringsyrkande som 
avses i 2 mom. skall landsbygdsnäringsdistriktet 
avgöra om det genom rättelse av sitt ursprung
liga utlåtande kan förorda lån eller kan förorda 
det på ett sätt som till avgörande delar är 
förmånligare för sökanden. Om landsbygdsnär
ingsdistriktet anser det vara motiverat, skall det 
meddela beslut i ärendet. Annars skall lands
bygdsnäringsdistriktet överföra ärendet för be
handling som besvär i landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd. Till handlingarna skall lands
bygdsnäringsdistriktet foga sitt utlåtande om 
besvären. 

I ett beslut som landsbygdsnäringdistriktet har 
fattat med stöd av J eller 3 mom. får ändring 
sökas hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd 
genom besvär så som stadgas i 42 a § J och 2 
mo m. 

I ett beslut som landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd har fattat i ett ärende som avses i 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

42 c§ 

Uppbärande av avgift för ärendets behandling 

För beslut som har fattats med stöd av denna 
lag uppbärs avgift i enlighet med vad som 
särskilt stadgas och bestäms om uppbörden av 
avgifter. Landsbygdsnäringsdistriktets beslut 
som gäller betalningslättnader för krediter eller 
beviljande av understöd är dock avgiftsfria. 
Avgiftsfria är även den kommunala landsbygds
näringsmyndighetens fåneutlåtanden samt, till 
den del det inte är fråga om besvär som har 
anförts över den nämnda myndighetens beslut 
eller ett beslut som landsbygdsnäringsdistriktet 
har fattat med anledning av ett ändringsyrkande, 
även landsbygdsnäringsdistriktets låneutlåtan
den. Vad som ovan sägs om betalningslättnader 
gäller även landsbygdsnäringarnas besvärs
nämnd. 

Denna lag träder i kraft den 
J994. 
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Bilaga 2 Översättning till samiska 

Lahka 
boazodoallohiga rievdadeamis 

Riikkabeivviid meamidusa mielde 
rievdaduvvo guovvamanu 9. beaivve 1990 addojuvvon boazodoallolaga (161/90) 15 §:a 5 momeanta, 

dan håmis go dat lea rievdaduvvon juovlamanu 28. beaivve addojuvvon lagas (1298/90), ja 
lasihuvvo lahkii odda 35 a, 35 b ja 35 c § cuovvovaccat: 

15 § 

Geavahanpldna nannen 

Assaiosolas sahtta o heat nuppastusa mearradus
sii, man dalonguovloealahusbiire lea dahkan l 
momeantta vuodul, vaidimiin dalonguovloealahu
said vaidinlavdegoddai, jos geavahanplana vuosta 
lea ovdal dan nannema dahkkojuvvon muittuhus 
dahje jos dalonguovloealahusbiire lea geavahan
plana nannedettiin muhttan almmolazzan dahk
kojuvvon dahje muduid diehtun addojuvvon gea
vahanplanaevttohusa. Dalonguovloealahusaid 
vaidinlavdegotti mearradussii oazzu ohcat nup
pastusa vaidimiin, nugo dan laga 35 a §:a 3 mome
anttas mearriduvvo. 

35 a§ 

Nuppdstusaohcan 

Mearradussii, man dalonguovloealahusbiire lea 
dahkan dan laga vuodul, oazzu ohcat nuppastusa 
vaidimiin dalonguovloealahusaid vaidinlavde
goddai 30 beaivvi siste das, go vaidi lea ozzon 
diedu mearradusas. Dan meannudanvuogi ii sahte 
goittot heivehit covdojumiide, maid dalonguov
loealahusbiire lea addan dalonguovloealahuslaga 
31 §:a 2 momeantta (rievd. /94) vuodul iige mear
radusaide, maid dalonguovloealahusbiire lea 
addan dan laga 15 §:a l momeantta vuodul. 

Vaidinreivve sahtta ovdalis l momeanttas oaiv
vilduvvon dahpahusas doaimmahit maiddai dan 
eisevaldai, man mearradussii nuppastus ohccojuv
vo. Na sahtta meannudit maiddai dalle, go vaida 
dan laga 15 §:a 5 momeantta vuodul dalonguov
loealahusbiirre mearradusas. Daddjojuvvon eise-

4 341025N 

valdi galga saddet vaidinreivve ja assis coggon 
assegirjjiid ja iezas arvalusa vaidagis dalonguov
loealahusaid vaidinlavdegoddai. 

Mearradussii, man ovdalis l momeanttas oaiv
vilduvvon vaidinlavdegoddi lea addan 31 § ja 
32 §:ain mainnasuvvon assis, ja mearradussii, man 
Eana- ja meahccedoalloministeriija lea addan dan 
laga vuodul, oazzu ohcat nuppastusa vaidimiin 
Alimus halddahusriektai dan ortnegis go nuppas
tusaohcamis halddahusassiin addojuvvon lagas 
(154/50) mearriduvvo. Vastideaddji lahkai oazzu 
vaidinlavdegotti mearradussii ohcat nuppastusa 
vaidimen assis mii guoska doarjjamavssu ruovtto
luotta hearrama dahje heaittiheami, loana dahje 
vuovdinhaddefidnema luovuscealkima dahje 
friddjadahtolas vealgeordnega heiveheami. Eara 
mearradusaide maid vaidinlavdegoddi lea dan pa
ragråfas darkkuhuvvon assis dahkan, oazzu ohcat 
nuppastusa vaidimiin Alimus halddahusriektai 
ja jos dat miediha vaidinlobi. Lohpi sahtta 
miedihuvvot, jos: 

l) laga heiveheami dafus lea de halas fidnet as si 
Alimus halddahusriektai coavdinlahkai dahje 
riektegeavaheami ovttalasvuoda dihte lea buorre 
doalvut assi Alimus halddahusriektai; 

2) leat buorit akkat doalvut assi Alimus haldda
husriektai coavdinlahkai assis dahpahuvvan ciel
ga meattahusa geazil; dahje 

3) vaidinlobi miediheapmai lea juoga eara 
mavssolas sivva. 

35 b§ 

Nuppdstusaohcan loatnacovdojumiin 

Gieldda dalonguovloealahuseisevalddi arva
lussiL mii sisdoaila loana miediheami gaibadusai-
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de ja eavttuide guoski covdojumi, oazzu loanaohc
ci ohcat nuppastusa vaidimiin dalonguovloeala
husbiirii 30 beaivvi siste das, go loanaohcci lea 
ozzon diedu loatnaarvalusas. Vaidinreive sahtta 
doaimmahuvvot maiddai arvalusa actdan gieldda 
dalonguovloealahuseisevcildai, mii galga saddet 
vaidinreivve ja assis coggon assegirjjiid ja iezas 
arvalusa vaidagis dalonguovloealahusbiirii. 

Dalonguovloealahusbiirre arvalussii, mii sisdo
alla loana miediheami gaibadusaide ja eavttuide 
guoski covdojumi, oazzu loanaohcci ohcat nup
pastusa calalas nuppastusagaibadusain, mii galga 
doaimmahuvvot arvalusa actdan dalonguovloeala
husbiirii 30 beaivvi siste das, go loanaohcci lea 
ozzon diedu loatnaarvalusas. Arvalussii, masa 
nuppastusa sahtta ohcat, galga laktojuvvot 
nuppastusaohcanduodastus. 

Ovdalis 2 momeanttas oaivvilduvvon nuppas
tusagaibadusa geazil dalonguovloealahusbiire gal
ga coavdit, sahttago dat njulget arvalusa man lea 
alggos actdan ja guottihit loatnaohcamusa dahje 
guottihit loatnaohcamusa dehcilas osiin nu ahte 
loanaohcci das avkasuvva. Jos dalonguovloeala
husbiirre mielas dakkcir meannudanvuohkai leat 
cielga akkat, de dat galga actdit assis mearradusa. 
Jos dalonguovloealahusbiire ii atte mearradusa 
assis, de dat galga sirdit assi dalonguovloealahus
aid vaiqinlavdegoddai vaiddan giedahallan
lahkai. Assegirjjiid lassin dalonguovloealahus
biire galga laktit iezas arvalusa vaidagis. 

Mearradussii, man daloguovloealahusbiire lea 
actdan ovdalis l ja 3 momeantta vuodul, oazzu 
ohcat nuppastusa vaidimiin dalonguovloealahus
aid vaidinlavdegoddai nugo ovdalis 35 a §:a l ja 2 
momeanttas mearriduvvo. 

Dalonguovloealahusaid vaidinlavdegotti mear
radussii dan paragraf as oaivvilduvvon as sis ohcco
juvvo nuppastus vaidimiin nugo 35 a §:a 3 mome
anttas mearriduvvo. 

35 c§ 

Gieaahallanmavssu bearran 

Dan laga vuodul addojuvvon mearradusain ber
rojuvvo maksu nugo mavssuid hearramis sierra 
asahuvvo ja mearriduvvo. Dålonguovloealahus
biirre loanaid maksogeahpadusaide ja doarjagiid 
miedihemiide guoski mearradusat addojuvvojit 
goittot nuvtta. Gieldda dalonguovloealahuseise
valdi adda loatnaarvalusa nuvtta. Maiddai dalon
guovloealahusbiire ad da loatnaarvalusa nuvtta, jos 
jearaldat ii leat mainnasuvvon eisevalddi mear
ractusas dahkkojuvvon vaidagis dahje dalonguov
loealahusbiirre nuppastusaohcangaibadussii ad
din mearradusas. Mii ovdalis lea daddjojuvvon 
maksogeahpadusain, guoska maiddai dalonguov
loealahusaid vaidinlavdegoddai. 

Dat Iahka boahta fapmui 
1994. 

manu beaivve 


