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VARELY/2393/2014

ÄRENDE

Förnyelse av grunderna för beviljande av förkörsrätt

UTLÅTANDEN
Karlö kommun
Kimitoöns kommun
Gustavs kommun
Pargas stad
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

REDOGÖRELSE
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan med stöd
av 39 § 1 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) utfärda bestämmelser om i vilken
ordning fordon får komma ombord på färjor och förbindelsefartyg. För verkställande av bestämmelserna i fråga fastställde NTM-centralen beviljandegrunder
och andra anvisningar för sökande av förkörsrätter med sitt beslut 23.4.2010
som förenhetligade förkörsrätterna i hela landet. Beviljandegrunderna i fråga
förnyades delvis 18.1.2013.
NTM-centralen har samlat in kundrespons om hur förkörsrättsprocessen fungerar. Av den inkomna responsen framgår det att kunderna i många fall har upplevt att registreringen av förkörsrätt till ett visst fordons registernummer är begränsande och byråkratisk. I praktiken har det faktum att förkörsrätten i regel är
bunden till ett registernummer även orsakat extra besvär för både kunderna och
myndigheterna i samband med byte av fordon. Kunderna har också kritiserat att
besluten är bundna till hela kalenderår.
NTM-centralen avvecklar det elektroniska systemet med förkörsrätter som används i Karlö. På grund av avvecklingen bör korrigeringar av teknisk natur göras i beviljandegrunderna.

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALENS BESLUT OCH MOTIVERING
NTM-centralen i Egentliga Finland fastställer den bifogade promemorian.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Trafik och infrastruktur
Självständighetsplan 2
PB 636
20101 ÅBO
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0295 022 500

E-post
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi

2 (3)

MOTIVERING
Enligt 5 § 1 mom. 4 punkten i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (906/2012) sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga
Finland utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § i samma förordning uppgifter enligt vägtrafiklagen som gäller förkörsrätt på färjor och
förbindelsefartyg inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och
miljöcentraler. Det innebär att hela landets förkörsrättsärenden har koncentrerats
till ett och samma ämbetsverk.
NTM-centralen anser att de förnyade beviljandegrunderna (promemoria ingår
som bilaga) fortsättningsvis garanterar likställt bemötande av alla som ansöker
om förkörsrätt i hela landet och försäkrar att den permanenta befolkningen i
skärgården har behövliga trafik- och transporttjänster. Beviljandegrunderna garanterar fortsättningsvis att också nyttotrafiken kan röra sig ändamålsenligt i
skärgården. Beviljandegrunderna har som avsikt att hålla antalet förkörsrätter
skäligt jämfört med kapaciteten som kan utnyttjas.
Syftet med förnyelserna som nu har genomförts är att svara på den inkomna
kundresponsen och förändra förkörsrättssystemet i en mer kundfokuserad riktning. Samtidigt förenklas den administrativa behandlingen av förkörsrätterna.
Den bifogade promemorian gäller tillsvidare. De förnyade beviljandegrunderna tilllämpas för nya ansökningar om förkörsrätt och ansökningar om förkörsrätt som är
under behandling från och med den dag som detta beslut fattats.
Verkställighet
Detta beslut ska iakttas med stöd av 31 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen, om
inte besvärsmyndigheten förordnar något annat.
Tillämpade rättsnormer
Vägtrafiklagen (267/1981) 39 § 1 mom.
Lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) 5 § 1 mom.
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (906/2012) 2 §,
5§
Sökande av ändring
Ändring i detta beslut kan sökas genom att överklaga hos Åbo förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning medföljer som bilaga.

Planeringschef

Hanna Lindholm

Jurist

Meeri Niinisalo

Vid behov fås mer information av jurist Meeri Niinisalo, tfn 0295 022 814.
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Bilaga till Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i Egentliga Finland
ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE AV BESLUT
BESVÄRSMYNDIGHET
Ändring i detta beslut kan sökas genom att överklaga hos Åbo förvaltningsdomstol.
BESVÄRSTID
Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att beslutet delgavs. Själva delfåendedagen räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller
midsommarafton får besvärshandlingarna inlämnas ännu första vardagen därefter.
Dagen för delfåendet bevisas av delgivnings- eller mottagningsbevis. Då beslutet har delgivits per brev utan mottagningsbevis, anses mottagaren ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7) dagen efter att brevet avsändes,
om inte annat visas. Om det är fråga om mellanhandsdelgivning anses delfåendet av beslutet ha skett, om inte
annat visas, den tredje (3) dagen efter den dag som framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. Om det är
fråga om offentlig delgivning, anses delfåendet ha skett på den sjunde (7) dagen efter det att annonsen publicerades i den officiella tidningen. Tjänstebrev anses ha kommit till myndighetens kännedom den dag brevet anlände.
INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN
Besvär anförs skriftligen. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till Åbo förvaltningsdomstol.
Besvärsskriften kan inlämnas personligen eller genom ombud eller bud eller på avsändarens eget ansvar per post
eller elektroniskt. Besvärsskriften ska vara hos besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
ämbetsverket stängs.
BESVÄRSSKRIFTENS INNEHÅLL OCH UNDERSKRIFT
I besvärsskriften, som ska tillställas besvärsmyndigheten, ska anges
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer som gäller för meddelanden som kan ges ändringssökanden i samband
med behandlingen av ärendet
- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas.
Om ändringssökandens talan förs av hans/hennes lagliga företrädare eller ombud eller om besväret har uppgjorts
av någon annan person, ska även dennes/dennas namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.
BILAGOR TILL BESVÄRSSKRIFTEN
Till besvärsskriften ska fogas:
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Ombudet, om det inte är fråga om en advokat eller ett offentligt rättsbiträde, ska foga en fullmakt till besvärsskriften.
KONTAKTINFORMATION FÖR OCH ADMINISTRATIVA ADRESSER TILL ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL:
postadress
besöksadress
telefonväxel
telefax
e-post

PB 32, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 34, 20100 ÅBO
029 56 42400
029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi

