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Ansökan om tillstånd för adressvägvisare 

Sökandens kontaktuppgifter 
Sökanden FO-nummer eller de första siffrorna i personnumret 

            

Kontaktpersonens namn Telefon E-postadress 

                  
Sökandens näradress Postnummer Postanstalt 

                  
Faktureringsadress (om annan än sökandens) Postnummer Postanstalt 

                  

Förmedlarkod (e-fakturering) Nätfakturaadress (e-fakturering) 

            
 

Anläggningen 
Anläggningens namn Vägnummer Kommun 

                  

Adress (om annan än sökandens) Postnummer Postanstalt 

                  

Anläggningens internetadress (om anläggningen har en webbplats) 

http://      
 

Uppgifter om ansökt adressvägvisare och förhandsmärke (märken med svart bottenfärg) 
- Kryssa för om du ansöker om tillstånd för adressvägvisare eller för adressvägvisare och 

förhandsmärke. 
- Förhandsmärke används vanligen endast om vägens hastighetsbegränsning är 80 km/h eller högre. 
- Adressvägvisare med svart bottenfärg används inte för att ange anläggningar för turism. Tillstånd för 

uppsättning av informationsmärken för turistmål ansöks med blanketten ’Ansökan om tillstånd för 
informationsmärke till anläggning’. 

- Det går inte att ansöka om tillstånd för vägvisare med vit bottenfärg som anger lokala mål. Den 
lokala NTM-centralen beslutar om deras användning. 

 

Ansökta informationsmärken 

 
 644 Adressvägvisare  

 

 644 a Förhandsmärke för 
adressvägvisare 

Önskad text       
 Adressvägvisare och förhandsmärke ska ha 

samma text. 

Eventuell symbol       
 Förhandsmärke med svart bottenfärg kan inte 

innehålla symbol. 

        

Ort Sökandens underskrift 

       

Datum Namnförtydligande 

            
 

Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt. 
 

BIFOGA EN KARTABilaga TILL ANSÖKAN, där det framgår var anläggningen finns och på vilka 
platser adressvägvisaren och eventuella förhandsmärken önskas. 
 

Kartbilagan bör ha en skala på minst 1: 80 000. 
 

En utskrift av kartbilagan kan fås på Lantmäteriverkets webbplats ”Kartplatsen för alla”: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi 
 

Enligt användningsvillkoren för ”Kartplatsen för alla” får användaren för personligt bruk ta utskrift på 
enstaka kartor. Användningsvillkoren för ”Kartplatsen för alla” finns på adressen: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/karttapaikka/kayttoehdot 
 

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/
http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/karttapaikka/kayttoehdot


Ansökan och anvisning 2 (2) 

Ifyllande av ansökan om adressvägvisare 

Sökandens kontaktuppgifter 

- Som tillståndssökande anges ett företag eller en privatperson. Tillståndsbeslutet sänds 
till sökanden. 

- Om sökanden inte har ett FO-nummer, antecknas i stället de första siffrorna i 
sökandens personnummer (ddmmåå). 

- Under punkten 'Kontaktperson’ anges namn och telefonnummer för den person som 
tillståndshandläggaren vid behov kan vända sig till för ytterligare information.  

- Om sökanden önskar få sin faktura som nätfaktura ska punkterna ’Förmedlarkod' och 
’Nätfakturaadress’ fyllas i. I annat fall lämnas dessa fält tomma. 

Anläggningen 

- Under punkten Anläggningens namn anges namnet på anläggningen. Detta är inte 
alltid det samma som företagets namn. 

Ansökta informationsmärken 

- Här väljs adressvägvisare och vid behov också förhandsmärke. Vanligen går det inte 
att ansöka om endast förhandsmärke. 

- Förhandsmärke används vanligen endast om hastighetsbegränsningen på landsväg är 
minst 80 km/h eller anslutningen till anläggningen på grund av siktförhållandena är 
farligt belägen. 

- I tätorter kan adressvägvisare användas för att ange vägen till ämbetsverk och 
inrättningar samt industri- och affärsföretag. Utanför tätorter kan adressvägvisare också 
användas för att ange vägen till något annat mål. 

- Märket används endast för närinformation vid närmaste landsväg. 
- I anslutning till namnet används vanligen inte förkortningar för bolagsform. 

Bilagor 

- Till ansökan ska fogas utdrag ur grundkarta e.d. där anläggningens läge har märkts ut 
samt en exaktare karta eller teckning där informationsmärkets planerade placering 
framgår.  

- Adressvägvisare används vanligen endast för närinformation. Adressvägvisare 
används inte i riktning mot landsväg. 

- Om ansökan gäller ändring i befintligt tillstånd, ska till ansökan fogas en kopia av 
tillståndet och om möjligt en bild av nuvarande informationsmärke. 

Skicka ansökan 

per post: 

NTM-centralen i Birkaland 
Tillstånd 
PB 297 
33101 Tammerfors 

eller per e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi 

Tillståndsbeslut 

Tillståndsbeslutet fastställer informationsmärkenas text, storlek och placering. 
Tillståndshavaren anskaffar, sätter upp och underhåller informationsmärkena på egen 
bekostnad. 

mailto:kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
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