PROMEMORIA
Grunder för beviljande

FÖRKÖRSRÄTT TILL FÄRJOR
och förbindelsefartyg mellan Houtskär-Iniö

NAMN
Karlö
Kasnäs-Långnäs
Korpo-Houtskär
Korpo-Norrskata
Gustavs-Iniö
Nagu-Korpo
Pargas-Nagu
Skåldö
Vartsala
Houtskär -Iniö
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Grunder för beviljande:
1. Förkörsrätt kan beviljas på basis av varaktig boningsort. Förkörsrätt beviljas på ansökan personer som är varaktigt bosatta på Houtskär, Norrskata, Iniö och Karlö.
Även invånare på öar som behöver förbindelsefartyg för att ta sig till och från sin
varaktiga boningsort beviljas förkörsrätt. Förkörsrätt beviljas inte för andra förbindelsefartygsrutter än för Houtskär-Iniö.
2. Varaktigt bosatta på andra öar i Pargas och på Kimitoön samt i Skåldö, Hitis/Rosala
och Vartsala i Gustavs kan beviljas förkörsrätt för arbetsresor.
3. Man kan också ansöka om förkörsrätt på andra grunder än varaktig boningsort. Annan grund än varaktig boningsort för beviljande av förkörsrätt är tillräckligt stort behov. Till exempel brådskande körningar som ansluter sig till bedrivande av rörelse
eller yrkesutövning, transporter av livsmedel som snabbt far illa, uppdrag av utryckningsnatur eller andra motsvarande resor kan vara tillräckliga orsaker för beviljande
av förkörsrätt. Även arbetsresor från fastlandet till skärgården kan vara en grund för
beviljande av förkörsrätt.

Förkörsrättens giltighet
Förkörsrätt till färjan eller förbindelsefartyget på rutten Houtskär- Iniö beviljas för
högst fyra år i taget. Tillståndet beviljas från dagen för beslutet eller en annan tidpunkt som kunden meddelat.
Hur skrivs ansökan?
Ansökan kan fyllas i på blanketten som NTM-centralen i Egentliga Finland har utarbetat. Ansökningsblanketten finns på Egentliga Finlands NTM-centrals webbplats
under www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-varsinais-suomi samt på e-blankettjänsten
www.suomi.fi.
Ansökan ska motiveras noggrant. Den som ansöker om förkörsrätt på basis av
ovan nämnda punkt 1) ska uppge sin hemort. Därtill ska den som ansöker om förkörsrätt på basis av punkt 2) tillställa som bilaga till sin ansökan ett intyg om arbetsförhållandet från sin arbetsgivare och andra nödvändiga uppgifter i ärendet. Förkörsrätt kan ansökas för hela familjen.
Yrkesutövare, affärsidkare och företagare ska utreda vilken typ av verksamhet som
avses och hur omfattande verksamheten är. Dessutom ska eventuella uppdragsgivare och avtal samt arbetsplatsernas läge anges. Företag ska också uppge antalet
anställda och bilar samt när verksamheten inletts. NTM-centralen i Egentliga Finland kan vid behov be kommunen om ett utlåtande.
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Om förnyande av förkörsrätt ansöks på samma sätt som om ny förkörsrätt. Ansökan
om förnyande ska motiveras på samma sätt som en ny ansökan. Förkörsrätten kan
också ändras på ansökan.
Kontroll av ansökan och behandlingstider
Sökandenas uppgifter kontrolleras. De nödvändiga intygen (utdrag ur handels- eller
föreningsregistret eller utdrag ur företags- och organisationsdatasystemet) skrivs ut
på tjänstens vägnar. Under behandlingen av ansökan kontrollerar NTM-centralen
sökandens hemort i befolkningsregistersystemet. NTM-centralen kan efter eget
gottfinnande begära utlåtande av en annan NTM-central eller kommunen.
NTM-centralen strävar efter att avgöra ansökningar om förkörsrätt inom två månader efter att ansökan inkommit till NTM-centralen. Behandlingstiden kan dock vara
längre om behandlingen av ansökan förutsätter utlåtanden från andra myndigheter.
Utnyttjande av förkörsrätt
Förkörsrätten får endast utnyttjas av de personer och vid de körningar som nämns i
beslutet. Förkörsrätt som beviljats ett företag får utnyttjas vid företagets körningar
av alla personer som är anställda vid företaget.
Beslutet eller en bestyrkt kopia av detsamma ska finnas i bilen då förkörsrätten åberopas. Under andra resor ska körfilen för vanlig trafik användas. Varken förkörsrätt
eller skyltar som berättigar till utnyttjande av förkörsrätt får överlåtas åt någon annan. Om de förhållanden som ligger till grund för förkörsrätten ändras, upphör förkörsrätten att gälla. Beslutet jämte skyltar som berättigar till förkörsrätten ska då
återlämnas omedelbart till NTM-centralen. Vid brott mot villkoren för förkörsrätten
kan NTM-centralen i Egentliga Finland ge innehavaren en anmärkning eller helt
återkalla förkörsrätten.
Om påvisande av förkörsrätt
På skyltar som anger förkörsrätt står giltighetstid och beteckning. Giltighetstiden är
högst fyra år räknat från dagen då rätten beviljats. På skylten märks antingen ärendets diarienummer eller det nummer som företaget anmält. Numret får bestå av
högst 25 tecken. Om förkörsrätten gäller Hitis/Rosala, Vartsala eller Skåldö står
även dessa öars namn på skylten.
Privatpersoner beviljas i princip ett skyltpar per person. I vederbörligen motiverade
undantagsfall kan flera än ett skyltpar beviljas. Till företag beviljas skyltar på basis
av verksamhet och antalet fordon i enlighet med påvisat behov.
Skyltar som anger förkörsrätt är röda till färgen. Gula skyltar är avsedda endast för
tillfälligt bruk. När förkörsrätten utnyttjas ska skyltarna vara fästade enligt de anvisningar som bifogats beslutet.
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NTM-centralen i Egentliga Finland beställer skyltarna av tillverkaren. I samband
med beslutet ges separata anvisningar om priserna på och faktureringen av skyltarna; anvisningarna finns också på centralens webbplats.
Avgifter
Storleken på avgifterna för förkörsrätt föreskrivs årligen i statsrådets förordning. Priset för en ny och förnyad förkörsrätt, tilläggsbeslut och tillfällig förkörsrätt har föreskrivits i statsrådets gällande förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas
avgiftsbelagda prestationer. Även avslag på ansökan om förkörsrätt är avgiftsbelagda.
Tillfällig förkörsrätt
Om sökandens behov av förkörsrätt är av tillfällig natur kan NTM-centralen i Egentliga Finland bevilja tillfällig förkörsrätt. Tillfällig förkörsrätt beviljas för högst tre månader. NTM-centralen lånar ut skyltarna för den tillfälliga rätten och de ska återlämnas till centralen omedelbart när den tillfälliga förkörsrätten upphört. Ansökan om
tillfällig förkörsrätt ska motiveras på ovan nämnda sätt.
Förkörsrätt för utlåning
NTM-centralen kan på ansökan bevilja kommuner förkörsrätter för utlåning. Kommunerna kan efter eget gottfinnande låna ut dessa förkörsrätter. De är i första hand
avsedda för kortvariga resor som inte tillåter fördröjningar. Sådana är till exempel
kommunanställdas brådskande arbetsresor samt resor som företas av andra som
tillfälligt rör sig i trakten. Kommunerna kan i regel låna ut förkörsrätter för högst en
vecka. De ska årligen lämna en rapport till NTM-centralen om vilka instanser som
fått låna förkörsrätter och för hur långa perioder. Lånade förkörsrätter ska alltid återlämnas till kommunen.
Relevanta författningar
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (906/2012) 5 §
Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga till närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:
4) uppgifter enligt vägtrafiklagen (267/1981) som gäller förkörsrätt på färjor och förbindelsefartyg
Vägtrafiklagen (267/1981) 39 § 1 mom.
Utryckningsfordon och fordon i polisens, tullens och gränsbevakningsväsendet
tjänsteuppdrag har rätt att komma ombord på färja och förbindelsefartyg före andra
fordon. Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan utfärda föreskrifter om i
vilken ordning övriga fordon får komma ombord på färja eller förbindelsefartyg.

5 (5)

Kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor (20/2006)
14 § Körordningen till en landsvägsfärja
Vägtrafikanter skall transporteras med landsvägsfärjan i den ordning de anländer till
färjeläget. Befälhavaren på en frigående färja eller föraren av en vajerfärja har
emellertid rätt att avvika från denna ordning om landsvägsfärjans däcksutrymme eller dräktighet eller väderleksförhållandena inte tillåter att det fordon som står närmast i tur tas ombord för transport.
15 § Förkörsrätt för landsvägstransporter
Utan hinder av bestämmelserna i 14 § har utryckningsfordon och fordon i polisens
tjänsteuppdrag enligt 39 § 1 mom. i vägtrafiklagen rätt att komma ombord på en
landsvägsfärja före andra fordon. Efter dessa bestäms förkörsrätten före andra fordon enligt följande: 1) fordon som transporterar eller som skall avhämta en insjuknad person för vård; 2) fordon som transporterar läkare, veterinär eller annan person i sjukvårds- eller räddningsuppdrag på brådskande resa; 3) fordon för djurtransporter som går i trafik med tillstånd av det regionala förvaltningsverket; 4) fordon som används i tillståndspliktig persontransport, i reguljär trafik; 5) fordon som
utför brådskande vägunderhållsarbete; 6) fordon av kategori L1e- och L2e (moped).
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