Skriv ut blanketten

Töm blanketten
Ifylls av myndigheten

Dnr

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV AVTAL FÖR TRAFIK ENLIGT
TRAFIKAVTALSFÖRORDNINGEN
Trafikerar på flera behöriga myndigheters områden

1. Sökande/trafikidkare

Företagets namn eller personens tillnamn och förnamn
Postadress
Postnummer

Postanstalt

Hemkommun

Personbeteckning/F-nummer

Telefon

Fax

E-post

Internetsida där kvalitetslöftet enligt tillståndet presenteras

Övriga trafikidkare i avtalet: namn och kontaktuppgifter (vid behov används bilagor)
Kollektivtrafik- /taxitillståndets nummer

2. Orsak till trafikändringsförslaget
Förändring av tidtabell
Annan orsak, vilken?

Ruttändring

3. Förslag till ändring

Nummer på avtal som ändras

Avtalets giltighetstid

Startdatum för trafikering enligt ändringsförslaget (se ändringstidpunkter för tidtabeller)
Ändringstidpunkter för tidtabeller för trafik enligt ändringsförslaget (motiverat i punkt 4)
Årets början, måndagen vecka 2
Vid skiftet av tidtabellperioder 1.10. – 30.4. och 1.5. – 30.9.
Skolårets avslutning, söndagen vecka 22
Skolårets start, måndagen vecka 33
Enligt grundskolterminernas start- och avslutningstider samt skollov i kommunen, vilken kommun?

Annan tidpunkt, vilken?
Trafikeringsrutterna enligt ändringsförslaget

Trafikens natur
Snabbturtrafik
Annat, vad?
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Reguljärturtrafik

Stadstrafik
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Till början av blanketten

4. Motiveringar för trafikändringsförslaget (vid behov använd en separat bilaga)

Förklaring om hur servicenivådefinieringarna iakttagits samt andra motiveringar

Andra ändringsförslag eller ansökan som hänger ihop med ändringsförslaget

5. Ändringsförslagets tillkännagivande

Ansökanden har tillkännagivit ändringsförslaget till följande behöriga tillståndsmyndigheter och kommuner

6. Dokumentet som sammanställs om ändringen skickas per post till
Sökanden

Sammanställare

7. Underskrift av ändringsförslagets sökande/sammanställare
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adress
E-postadress

Telefon

8. Bilagor till ändringsförslaget

Tidtabell (ändringarna antecknas i den gamla tidtabellen, om en ny tidtabell skall en separat bilaga bifogas)
Hållplatslista
Ruttkartor
Motiveringar för ansökan
Förklaring om eller lov för användbarhet av gata, väg eller hållplats för trafikering
Resenärräkning för trafiken som läggs ned
Förklaring om ändrade omständigheter eller förhållanden
Fullmakt
Andra bilagor, vilka?

Bilagor totalt

st.

BEHÖRIGA TILLSTÅNDSMYNDIGHETER FÖR STÄDER OCH KOMMUNER
Följande är behöriga endast inom sin egen kommuns område: städerna Hyvinge, Imatra, Kajana, Kemi, Karleby, Kotka, Kouvola,
Villmanstrand, S:t Michel, Raumo, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Nyslott, Seinäjoki och Vasa.
Behöriga inom ett område med flera kommuner är: Samkommunen Helsingforsregionens trafik samt Tavastehus stad, Joensuu stad,
Jyväskylä stad, Kuopio stad, Lahtis stad, Uleåborg, Björneborg stad, Tammerfors stad och Åbo stad.

Dessa närings- trafik- och miljöcentralers (ELY-centralers) kontaktuppgifter verksamhetsområdesvis dit
blanketterna skickas:
ELY-centralernas kontaktuppgifter
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