
POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: 
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 010-223 51 18
E-POST: WWW: ORGANISATIONSNUMMER: 
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270 

Ansökan 
om tävling på väg med cykel m.m. 

Skicka ansökan till 
ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se 
eller till vår postadress 

 Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast fyra månader före dagen för 
arrangemanget. Karta med inritade sträckor, vägnummer och kommun för 
arrangemanget ska bifogas som bilaga. 

Vi tar ut en avgift på 2 300 kr som ska betalas i samband med att ansökan skickas in.  
Beloppet sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-3671. Ange avsändare och tävlingens namn 
vid betalning. Om tävlingen berör fler än ett län är ansökningsavgiften 5 700 kr. 

Arrangör 
Klubb/Förening Telefonnummer (dagtid) 

Utdelningsadress E-post 

Postnummer och postort 

Ansvarig tävlingsledare (namn, adress och telefonnummer) 

Kontaktperson för arrangemanget 
Namn Telefonnummer 

E-post 

Information om arrangemanget 
Namn Tävlingens eller uppvisningens art 

Datum och tid Uppgift om antal funktionärer 

Startplats och starttid Målplats och beräknad måltid 

Beräknat antal startande Förväntat publikantal 

Parkeringslösning 

Medgivande från vägens ägare 
Om tävlingen sker på en enskild väg krävs det att vägens ägare eller i förekommande fall 
vägsamfälligheten, lämnar sitt medgivande. Kravet gäller även om det inte finns behov av 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 

☐Medgivande från vägens ägare finns och bifogas som bilaga. Det ska framgå vilken sträcka i
arrangemanget som medgivandet gäller för.
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Beskrivning av sträckor med vägnummer och kommun. Bifoga karta med 
motsvarande uppgifter tydligt inritade, samt planerad färdriktning. 

 

 
Förslag till tillfälliga lokala trafikföreskrifter som behövs i samband med 
arrangemanget 

 

 

Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap 
 

 
Uppgifter om avspärrningar och liknande åtgärder  

 

 
Övriga upplysningar av betydelse för länsstyrelsens prövning 
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