
    
   

 
 

 

  
 

     
      

    

 

 
  

   

 

   
     

   

       

   

 
 

   
    

  
 

   
  

  
  

 

Västra Götaland 

□ □ 

I I 

Ansökan 258  

Innan handläggningen kan påbörjas ska 
ansökningsavgiften ha kommit in till 
Länsstyrelsens bankgiro 5042-1312. Avgiften är 
2 900 kronor när tävlingen berör ett län och 7 100 
kronor om tävlingen berör flera län. Mer 
information hittar du på Länsstyrelsens webbplats. 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Ansökan ska ha kommit till Länsstyrelsen 
senast 4 månader innan tävlingen eller 
uppvisningen ska äga rum. 

OBS! Tillstånd enligt ordningslagen ska 
lämnas till Polismyndigheten. 

Ansökan om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg med cykel 
m.m. 

Kontaktuppgifter arrangör 
Namn på klubb 

Adress Postnummer Postort 

E-post Namn, adress och telefonnummer till ansvarig tävlingsledare 

Uppgifter om tävlingen eller uppvisningen 
Namn Tävlingens eller uppvisningens art Datum och tid 

Start- och målplats Inom vilka kommuner går tävlingen/uppvisningen 

Beräknat antal deltagande och startsätt Undantag begärs från bestämmelser om högsta tillåtna hastighet 

Ja Nej 

Antal funktionärer Förväntat publikantal Parkeringslösning 

Har tävlingen/uppvisningen genomförts tidigare? 
Ja Nej 

Ange diarienummer för det senaste  tillståndet: 
Fyll i eventuella ändringar  jämfört med senaste tillståndet. 

Tillstånd enligt ordningslagen 
Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av 
Länsstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Observera att ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen ska lämnas till Polismyndigheten. Polismyndigheten kommer därefter att lämna 
över din ansökan till Länsstyrelsen tillsammans med ett eget yttrande. 

Ja, vi har gett in ansökan till Polismyndigheten. Polisens diarienummer är 

Postadress: Telefon: Webb: E-post: 
Länsstyrelsen Västra 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


    
  

  

 

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

  

Beskriv sträckor i samband med tävlingen eller uppvisningen 
(bifoga karta med motsvarande uppgifter inritade) 

Beskriv säkerhetsorganisation och sjuk- och olycksberedskap 

Förslag till tillfälliga lokala trafikföreskrifter som behövs i samband med 
arrangemanget 
Tillstånd till tävling eller uppvisning på väg med moment som kräver förbud mot trafik med fordon 
eller avstängning av vägen för annan trafik än deltagare och funktionärer får endast ges om 
fastighetsägare, boende eller nyttjanderättshavare längs den avstängda sträckan inte har något att 
invända mot förbudet eller avstängningen. Detta gäller dock inte om avstängningen eller förbudet är av 
ringa betydelse för fastighetsägare, boende eller nyttjanderättshavare längs tävlings- eller 
uppvisningssträckan, eller om det annars finns särskilda skäl för det. 

Övriga upplysningar av betydelse för länsstyrelsens prövning 

Bilagor 

Kartor med alla relevanta uppgifter inritade 

Intyg från enskild väghållare och markägare 

Tillstånd från väghållningsmyndigheten om avstängning av väg 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra  
Götalands län  
403 40 Göteborg  

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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