Avtal för användning av övningsbana
Detta avtal reglerar användande av övningsbanan på Fordonsmyndigheten för
trafikskolor och handledare för privat övningskörning

Körprov är alltid prioriterade framför de som bedriver övning på banan.
Trafikläraren/handledaren ansvarar för att all körning som sker inom området sker inom ordnade
former, under övervakning. Alla bommar ska vara stängda när man lämnar området då övningen sker
utanför ordinarie öppettider på Fordonsmyndigheten. Koner och övrigt material ska vara på därtill
avsedd plats.
Taggen är endast för personligt bruk. Taggen får INTE lånas ut.
När giltighetstiden utgått ska taggen återlämnas till Fordonsmyndigheten inom en månad från att
taggens giltighetstid gått ut om inget annat avtalats. Om taggen ej lämnas in i tid förverkas
depositionsavgiften.
Om det framkommer att tagginnehavaren inte följer uppställda anvisningar för övningsbanan eller
vid missbruk av övningsbanan ska tagginnehavaren återlämna taggen. Rätten att bedriva övning på
banan förloras, depositionsavgiften förverkas och kan föranleda polisanmälan. Om taggen
förekommer eller på något annat sätt blir obrukbar ska detta omedelbart meddelas till
Fordonsmyndigheten och då är depositionsavgiften förverkad.
Övningsbanans öppettider är:
Måndag – fredag 07.00-20.00
Lördag och söndag 09.00-18.00
Vid eventuella incidenter eller skador på fordon, person eller material anmäls detta till
Fordonsmyndigheten snarast till: bjorn.kallur@fma.ax eller ring på: 018–525 858.
Fordonsmyndighetens bommar samt övningsområde kameraövervakas och du som hämtar ut en
tagg samtycker även till att förekomma i register hos Fordonsmyndigheten. I och med att du skriver
under avtalet och hämtar ut taggen anses du ha blivit informerad och ha kännedom om detta.
Mer information om övningsbanan finns på vår hemsida: www.fma.ax, där finns även karta över
övningsområdet, anvisningar till manöverbanan och en anvisning om hur man öppnar bommarna.

Genom att skriva under detta avtal förbinder sig avtalspartnern att denne är införstådd med ovan
angivna anvisningar och regelverk.

Namn__________________________________Personbeteckning_____________________________
Telefonnummer__________________________Mailadress__________________________________

Ort och datum: Mariehamn _____/_____ 20_____

Signatur________________________________________________

Depositionsavgift betald

