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Ansökan om undantagslov för reklam invid vägar
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 som reklamen gäller
Anläggningens namn

Vägnummer

Kommun

Adress (om annan än sökandens)

Postnummer

Postanstalt

Anläggningens internetadress (om anläggningen har en webbplats)

http://
Motivering till varför reklamen är nödvändig och en beskrivning av anläggningen
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Serviceanläggningen har beviljats officiella informationsmärken. Tillståndets nr <Tillståndets nr>
Ifylls endast om serviceanläggningen beviljats tillstånd för informationsmärke.
Nummer på eventuell uppmaning att avlägsna reklam <Nr på uppmaning att avlägsna reklam>
Ifylls endast om ägaren har skickats en uppmaning att avlägsna reklam utan tillstånd.

KONTROLLERA ATT FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER HAR BEAKTATS I FRÅGA OM
REKLAMEN ELLER DESS PLACERING
Reklamen har inte placerats invid motorväg eller motortrafikled
Undantagslov för reklam beviljas vanligen inte invid motorvägar eller motortrafikleder
Reklamen har placerats utanför detaljplaneområde
Kommunen är tillståndsmyndighet inom detaljplaneområde (med undantag för trafikområde)
Reklamen och anläggningen som reklamen gäller befinner sig utanför tätort
Undantagslov för reklam invid vägar beviljas vanligen inte inom tätortsområde
Minimiavstånd till närmaste anslutning med vägvisning (inte gårds- eller lantbruksanslutningar)
(huvud- och stamvägar 500 m, övriga landsvägar 300 m)
Minimiavstånd till närmaste trafikregleringsanordning eller reklam
(minimiavståndet är 100 m)
Minimiavstånd till vägens mittlinje
(huvudvägar 30 m, övriga landsvägar 20 m)
Det finns inte motsvarande service mellan reklamen och den serviceanläggning som reklamen gäller
Reklamens placering utgör inte hinder för fri sikt vid vägsväng eller väganslutning
Reklamen har inte placerats på vänstra sidan av vägen i förhållande till körriktningen
Reklamen har inte placerats på vägavsnitt med omkörningsförbud eller älgfara
Reklamen har inga symboler som finns på officiella vägmärken
Reklamen har inga telefonnummer
Reklamen har inga webbadresser
Reklamen är inte avsedd att placeras i vägens riktning
Reklamen är inte upplyst om vägavsnittet är oupplyst
Underhållsåtgärder på reklamen kan utföras annanstans än från landsvägen
(gäller huvud-, stam- och regionvägar)

OBLIGATORISKA BILAGOR
Bild av reklamen inklusive mått
Kartor över reklamens och anläggningens placering (noggrann grundkarta och översiktskarta över området)
Markägarens samtycke till att reklamen sätts upp
Ort

Sökandens underskrift

Datum

Namnförtydligande

Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt
FOGA EN KARTBILAGA TILL ANSÖKAN där placeringen för serviceanläggningen som reklamen gäller
framgår liksom föreslagna placeringar för reklamen/reklamerna samt för anläggningens eventuella
officiella informationsmärken.
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
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Ifyllande av ansökan om undantagslov för reklam invid vägar
Sökandens kontaktuppgifter
-

-

Som tillståndssökande anges ett företag eller en privatperson.
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden.
Om sökanden inte har ett FO-nummer, antecknas i dess ställe 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 fälten för
elektronisk fakturering fyllas i. I annat fall lämnas dessa fält tomma.

Serviceanläggningen som reklamen gäller
-

Här anges namn och adress för den serviceanläggning som reklamen
gäller. Om det till exempel gäller en kommuns välkomsttavla behöver
adressuppgifter inte anges.

-

Till ansökan ska fogas en fritt formulerad utredning om
behovet av reklam
den service serviceanläggningen erbjuder samt om dess öppettider
på vilket sätt reklamen betjänar turismen eller vägtrafikanter
vilken andel av företagets klientel som består av turister

-

Till ansökan ska fogas utdrag ur grundkarta e.d. där
serviceanläggningens läge har märkts ut samt en exaktare karta eller
teckning där reklamens planerade placering framgår.
Om ansökan gäller ändring i befintligt tillstånd, ska till ansökan fogas
en kopia av tillståndet och om möjligt en bild av nuvarande reklam.

Motivering

Bilagor

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 reklamens utseende och placering.
Tillståndshavaren sätter upp och underhåller reklamen på egen bekostnad.

