Töm blanketten

Ansökan om åldersdispens

Den sökande

Efternamn

Personbeteckning

Förnamn

Näradress

Postnummer

E-postadress
Vårdnadshavare

Efternamn

Postanstalt
Telefonnummer

Förnamn

Näradress

Personbeteckning
Postnummer

E-postadress

Postanstalt
Telefonnummer

Motivering
Välj minst ett skäl till din ansökan om åldersdispens. Varje valt skäl kräver en obligatorisk bilaga. Behovet av transport
av behovet av för det valda skälet måste vara regelbundet.
åldersdispens
1) För skola
Startadress

km / riktning
Destinationsadress

Obligatorisk bilaga till
ansökan:
Intyg från läroanstalten

2) För praktik
Startadress

km / riktning
Destinationsadress

Obligatorisk bilaga till
ansökan:
Intyg från läroanstalten
eller arbetsgivaren

3) För arbetsplats
Startadress

km / riktning
Destinationsadress

4) Resa som görs regelbundet varje vecka till målinriktad hobbyverksamhet
Startadress

Destinationsadress

Obligatorisk bilaga till
ansökan:
Arbetsavtal /
anställningsavtal (Intyg
över körkortsbehovet)

km / riktning
Obligatorisk bilaga till
ansökan:
Intyg från den
som ansvarar för
hobbyverksamheten

5) Åldersdispens söks på grund av orsaker som hänför sig till den sökandes hälsotillstånd och som innebär att körkort är nödvändigt.

Berätta kort om behovet av körkort / Ge en utredning över de resor som görs

Destinationsadress
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Startadress

Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM • FO-nummer 2924753-3 • www.traficom.fi

Obligatorisk bilaga till
ansökan:
Som bilaga ska bifogas ett
aktuellt (högst 6 månader
gammalt) läkarutlåtande
som redogör för den sökandes hälsotillstånd
och som tar ställning till
behovet av körkort.

Vårdnadhavares
fyller i

Vårdnadshavaren måste försäkra att de REGELBUNDNA resor som anges ovan överskrider de gränser som Traficom
ställt upp för skäliga resor. Om en sådan försäkran inte har getts, och avsaknaden av den inte motiveras med
tilläggsutredningar, kan Traficom avslå ansökan. Även om en försäkran getts kan Traficom kontrollera om de
angivna restiderna och avstånden stämmer. Läs anvisningarna för åldersdispens.
Jag försäkrar att den resa som den sökande gör minst 2 gånger per vecka skulle ta minst 1 timme i vardera riktningen om
den gjordes med kollektivtrafik enligt de offentliga rutterna
för skola

för arbetsplats

för praktik

för hobbyverksamhet

Jag försäkrar att den resa som den sökande gör minst 2 gånger per vecka sammanlagt skulle ta mer än 1 h och 30 minuter
i vardera riktningen med kollektivtrafik på grund av glesa kollektivtrafikförbindelser
för skola

för arbetsplats

för praktik

för hobbyverksamhet

Jag försäkrar att den sökande inte har tillgång till kollektivtrafik och att den resa som den sökande gör minst 2 gånger
per vecka innebär ett gångavstånd på minst 5 km i vardera riktningen
för skola

för arbetsplats

för praktik

för hobbyverksamhet

Körkort är också nödvändigt av andra särskilda skäl:
Åldersdispens söks på grund av en plötslig förändring som inom det senaste året inträffat i familjens situation
(t.ex. att en förälder eller vårdnadshavare förlorat sin körrätt, insjuknat eller avlidit) och som obligatorisk bilaga
bifogas en fritt formulerad utredning över familjens situation och de nödvändiga behov av transport som den medför
Åldersdispens söks för regelbundna transportbehov för att trygga familjens utkomst och sköta nödvändiga
ärenden och som obligatorisk bilaga bifogas en fritt formulerad utredning över familjens situation och de nödvändiga
behov av transport som den medför
Den sökandes
och vårdnadshavares
underskrift

Vi har läst anvisningarna för åldersdispens nedan och på adressen
https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/att-skaffa-personbilkorkort/undantag-fran-alderskraven-for-kategori-b.
Vi försäkrar att uppgifterna angivna i ansökan är korrekta. Vi är medvetna om att myndigheten kan kontrollera uppgifterna.
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

ANVISNINGAR

Fyll i denna blankett om du av särskilda skäl ansöker om B-körkort som 17-åring. Åldersdispens kan sökas endast
för personbilskörkort, det vill säga B-körkort, tidigast 4 månader innan du fyller 17 år.
Fyll i blanketten omsorgsfullt. En bristfällig ansökan och/eller avsaknad av obligatoriska bilagor fördröjer behandlingen av ärendet. För resor till skola och hobbyverksamhet finns färdiga mallar på webbplatsen ajokortti-info.fi.
Kontrollera att alla obligatoriska intyg har bifogats till ansökan. Bilagorna ska vara undertecknade och de ska ange
adressen till eller namnet på läroanstalten, praktikplatsen, arbetsplatsen eller platsen för fritidsverksamhet.
Åldersdispens kan beviljas om du har ett regelbundet behov av att ta dig till skola, arbete, praktik eller målinriktad
fritidsverksamhet och vårdnadshavaren försäkrar att resan är orimlig på något av följande sätt: som en orimlig
resa betraktas ett gångavstånd på minst 5 km i vardera riktningen, en resa med kollektivtrafik som tar minst en
timme i vardera riktningen eller en resa med kollektivtrafik som på grund av glesa kollektivtrafikförbindelser tar
minst 1 h och 30 minuter i vardera riktningen, när man räknar med väntetiden för de tillgängliga turerna, eller
om turerna innebär att man måste komma exempelvis till skolan betydligt tidigare än vad som är nödvändigt.
Den sökandes hälsotillstånd kan även beaktas gällande dessa ovannämnda resor. I så fall bör ett högst 6 månader
gammalt läkarintyg bifogas till ansökan.
Mer anvisningar om ansökning av åldersdispens och förutsättning för beviljandet hittar ni på Ajokortti-info på adressen:
https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/att-skaffa-personbilkorkort/undantag-fran-alderskraven-for-kategori-b.
Skriv ut

Till början av blanketten

