
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifter om sökanden 

Efternamn  Samtliga förnamn  

Personbeteckning  Yrke  

Adress  

Postnummer  Postanstalt  

Telefonnummer under 
tjänstetid  Telefon till arbetet  

Mobiltelefon  E-postadress  

Tillståndet söks av ett ombud 

Sökanden är utlänning 

Kön man kvinna 

Den utländska personens medborgarskap  

Födelsedatum  

Typ av resedokument  

Resedokumentets nummer  

Ort där resedokumentet utfärdats  

Tidpunkt då resedokumentet utfärdats  

Stat som utfärdat resedokumentet  

Giltighetstid 
Gäller fr.o.m.  
Gäller t.o.m.  

Gäller tills vidare 
Vilken kommun gäller ansökan om tillstånd  

 
 
 

Vilket område gäller ansökan om tillstånd  
 
 
 

 
 
 
  

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET   
 Bilaga 1 
ANSÖKAN OM GRÄNSZONSTILLSTÅND 
 
 
   

Läs anvisningarna noggrant när du fyller i blanketten. 
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Ansökan om tillstånd som berättigar till följande i gränszonen 

vistelse 

färdsel i gränsvatten om dagen 

färdsel på en rågata 

uppförande av byggnader närmare än 50 meter från gränslinjen 

innehav av skjutvapen i gränszonen 

innehav av skjutförnödenheter i gränszonen 

innehav av sprängämnen i gränszonen 

innehav av fjäderdrivna vapen i gränszonen 

letande efter mineraler närmare än 20 meter från gränslinjen 

tagande av jord- och stenmaterial närmare än 20 meter från gränslinjen 

användning av skjutvapen, skjutförnödenheter, fjäderdrivna vapen eller sprängämnen i gränszonen 
Motivering till ansökan 

Sökanden eller en närstående till sökanden bor i gränszonen eller besitter ett bostadshus eller en 
fastighet i gränszonen 

Sökanden arbetar i gränszonen eller utövar yrke, näring eller rörelse i gränszonen 

Annat godtagbart skäl (boende, arbete, yrke, näring, affärsverksamhet eller hobby eller grund som 
kan jämföras med detta) 
Tilläggsutredningar: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ort:     Datum:  . .20  
 
Sökandens underskrift:       
 
Lapplands gränsbevakningssektion avgör gränszonstillstånden för Enare, Salla, Savukoski och 
Sodankylä. 
Kajanalands gränsbevakningssektion avgör gränszonstillstånden för Kuhmo, Kuusamo och 
Suomussalmi. 
Norra Karelens gränsbevakningssektion avgör gränszonstillstånden för Ilomants, Joensuu, Kides, 
Lieksa,  
Tohmajärvi och för Pyhäjärvi vattenområde i Parikkala kommun. 
Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion avgör gränszonstillstånden för Imatra, Villmanstrand, 
Miehikkälä,  
Parikkala (förutom Pyhäjärvi vattenområde i Parikkala kommun), Rautjärvi, Ruokolax och Vederlax 
markområde. 
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Finska vikens sjöbevakningssektion avgör gränszonstillstånden för Fredrikshamn, Kotka och Vederlax 
havsområde. 
 
Ansökan om gränszonstillstånd behandlas av den bevakningssektion vars verksamhetsområde ärendet 
huvudsakligen gäller.  


