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Icke offentlig handling
I 28 § I TERRÄNGTRAFIKLAGEN AVSEDD ANSÖKAN OM SPECIALTILLSTÅND FÖR 
PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET

1. Sökande
Namn Personbeteckning

Adress

Postnummer Postanstalt

Mobiltelefon E-post

2. Ansökan
Har specialtillstånd beviljats tidigare?

Nej Ja, datum och diarienummer:

Motordrivet fordon fordonstyp
Terränghjuling, fyrhjuling, traktor Snöskoter Annat, vad

Specialtillstånd sökes
För sommaren
För vintern
För både sommaren och vintern

För en person i sällskap med en person som rör sig med specialtillstånd (för en följeslagare) 
tillstånd sökes
tillstånd sökes ej

Tillstånd sökes
som tills vidare gällande som tidsbestämt

För jakt och för transport av jaktvapen med terränghjuling, fyrhjuling, traktor och/eller snöskoter har sökts tillstånd av Finlands 
viltcentral enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen (1993/615).

Nej Ja Sökes senare
3. Område
Kommun

Hemkommun Fritidshuskommun
Annan kommun och definierat område samt motiveringar för val av område

Område, färdväg och existerande fåror i terrängen, där man i regel rör sig med motordrivna fordon

Tidpunkter under vilka man kör i terrängen, med minst en månads noggrannhet (beakta renarnas kalvningsområden och -tider, 
stora rovfåglars bon och häckningstider, källor, flarkmossar samt andra känsliga naturobjekt)
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4. Ytterligare information
Precisering i ansökan om specialtillstånd av ärenden som den sökande vill föra fram t.ex. gällande tidigare rörelse på området, 
syftet med rörelsen, nedsatt rörlighet,  terrängförhållanden och användning av fåror och stigar i terrängen osv.

5. Bilagor
Till ansökan om specialtillstånd ska fogas (obligatoriskt)

Ett mindre än tre månader gammalt läkarutlåtande, i vilket ingår en beskrivning av sökandens funktionsförmåga och tas
ställning till hans eller hennes funktionsnedsättning enligt förordningen om invaliditetsklassificering (Social- och
hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring, 1649/2009)
Karta 1:50 000 eller 1:100 000. Strecka för de yttre kanterna och koordinaterna på körområdet samt färdvägen från
avfärdsområdet till målet och koordinaterna. På kartan kan man märka ut via vilken landsväg eller skogsväg som man kör
till terrängen.

6. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Ytterligare information: 
  
Kundservice för miljöfrågor, tfn 0295 020 900 (mån–fre kl. 9–16) 
  
e-post: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
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I 28 § I TERRÄNGTRAFIKLAGEN AVSEDD ANSÖKAN OM SPECIALTILLSTÅND FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET
1. Sökande
2. Ansökan
Har specialtillstånd beviljats tidigare?
Motordrivet fordon fordonstyp
Specialtillstånd sökes
För en person i sällskap med en person som rör sig med specialtillstånd (för en följeslagare) 
Tillstånd sökes
För jakt och för transport av jaktvapen med terränghjuling, fyrhjuling, traktor och/eller snöskoter har sökts tillstånd av Finlands viltcentral enligt 41 § 3 mom. i jaktlagen (1993/615).
3. Område
Kommun
4. Ytterligare information
5. Bilagor
Till ansökan om specialtillstånd ska fogas (obligatoriskt)
ställning till hans eller hennes funktionsnedsättning enligt förordningen om invaliditetsklassificering (Social- och
hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring, 1649/2009)
avfärdsområdet till målet och koordinaterna. På kartan kan man märka ut via vilken landsväg eller skogsväg som man kör
till terrängen.
6. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Ytterligare information:
 
Kundservice för miljöfrågor, tfn 0295 020 900 (mån–fre kl. 9–16)
 
e-post: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
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