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ANSÖKAN 
om uppvisning med fordon 
Datum 

Information 
För att anordna uppvisning med fordon på väg krävs tillstånd av Länsstyrelsen, enligt 
3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276). Som fordon räknas, utöver motorfordon, bl.a. den som 
åker skidor, rider eller cyklar, vilket framgår av 1 kap. 4 § trafikförordningen.  

Uppvisning med fordon utgör även en offentlig tillställning som kräver tillstånd enligt 
ordningslagen (1993:1617). Länsstyrelsen beslutar samtidigt om sådant tillstånd, efter samråd med 
polismyndigheten, enligt 2 kap. 8 § ordningslagen. 

Observera att enligt 11 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om 
tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg ska ansökan ha inkommit till Länsstyrelsen 
minst 4 månader före dagen för arrangemanget. 

Om ni skickar in ansökan via e-post vänligen använd gavleborg@lansstyrelsen.se. Att ansöka om 
tillstånd till uppvisning av fordon är kostnadsfritt. 

Vänligen fyll i blanketten och observera att en kartbild som tydligt visar vilka vägar som är aktuella för 
ansökan måste följa ansökan. För det fall utrymmet i rutorna inte räcker till går det bra att bifoga 
ytterligare uppgifter som separata bilagor.  

A. Arrangör
Klubb, förening eller annan aktör Telefonnummer (dagtid) 

Utdelningsadress Mobilnummer 

Postnummer Ortnamn 

Kontaktperson (namn, adress. telefonnummer och e-post) 

B. Information om uppvisningen
Namn Form 

Datum och tid Start- och målplats 

Beräknat antal startande och startsätt 

Uppgift om antal funktionärer Behov av parkering för besökare och funktionärer 

Förväntat publikantal 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Rättsfunktionen 
801 70 GÄVLE 
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C. Beskrivning av sträckor i samband med uppvisningen

Karta med uppvisningssträckor inritade bifogas som bilaga (kryssa i rutan)  

D. Förslag till tillfälliga lokala trafikföreskrifter som behövs i samband med arrangemanget
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter kan t.ex. avse avstängning av väg eller tillfälligt upphävande av
stopplikt.

Observera följande vid behov av tillfälliga lokala trafikföreskrifter om vägavstängning.  
Om avstängningen varar i mer än en timme, eller då boende eller nyttjanderättshavare 
längs tävlingssträckan inte kan nå sin bostad eller lokal via någon annan väg, krävs det att 
fastighetsägare, boende eller nyttjanderättshavare inte har något att erinra mot 
avstängningen. 

E. Medgivande från vägens ägare
Om uppvisningen 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 (kryssa i rutan)  
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F. Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap

G. Övriga upplysningar av betydelse för Länsstyrelsens prövning
Övriga upplysningar kan t.ex. vara uppgifter om avspärrningar, flaggvakter, tillfälliga
markeringar eller liknande.

_______________________________________ 
Underskrift 

_______________________________________ 
Namnförtydligande 
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