
ANSÖKAN  
om tillstånd till tävling på väg eller uppvisning av fordon 

Datum 

Från och med den 1 oktober 2018 ska 
ansökan senast FYRA MÅNADER före 
tävlingsdagen sändas till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86  NYKÖPING 

Innan handläggningen kan påbörjas ska ansökningsavgiften ha kommit in till Länsstyrelsen. Avgiften är  
2 300 kronor när tävlingen berör ett län och 5 700 kronor om tävlingen berör flera län.  
Bankgiro 5051-8661.  

A. Arrangör
Klubb Telefonnummer (dagtid) 

Utdelningsadress Mobilnummer 

Postnummer Ortnamn   E-postadress 

Ansvarig tävlingsledare (namn, adress, telefonnummer (dagtid) och e-postadress) 

B. Tävlingen eller uppvisningen
Namn Form 

Datum och tid Start- och målplats 

Beräknat antal startande och startsätt 

C. Beskrivning av sträckor i samband med tävlingen eller uppvisningen (karta med motsvarande
uppgifter inritade skall bifogas i tre exemplar), sjuk- och olycksberedskap samt uppgift om vilka
anordningar för alarmering av räddningstjänst som kommer att finnas vid start- och målplatser
samt utmed sträckorna. (För motorsport se även punkt H).



 
D. Förslag till tillfälliga lokala trafikföreskrifter som behövs i samband med arrangemanget 

 

 
E. Övriga upplysningar av betydelse för länsstyrelsens prövning 

 

 
F. Inom vilka kommuner går tävlingen/uppvisningen. 

 

 
Om det skulle krävas tillstånd enligt ordningslagen för offentlig tillställning prövas detta av 
Länsstyrelsen efter samråd med polismyndigheten. Någon separat ansökan behöver inte lämnas till 
polismyndigheten. 
 
Underskrift (avser även uppgifter under punkt H. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 
 
G.  Bilagor 

 Inritade kartor i 
 färg  

 Intyg från enskild 
 väghållare och 
 markägare 

  Tillstånd från 
 väghållningsmyndighet om 
 avstängning av väg 

 Inbjudan i 
 koncept 

 



H. Tävling i motorsport

Antal funktionärer 

Startplats st Målplats st 

Specialsträckor st Specialprov st 

Deltagande bilar 

Klass/klasser: 

Tävlingssträcka och medelhastighet 

I tävlingen ingår allmänna vägar km 

I tävlingen ingår enskilda vägar km 

I tävlingen ingår totalt km 

Medelhastighet på allmänna vägar km/tim 

Medelhastighet på enskilda vägar km/tim 

Antal specialsträckor och specialprov 

Antal specialsträckor/specialprov: st 

Specialsträckor/specialprov önskas avstängda för annan trafik under följande tider: 

Sträcka 1 Sträcka 2 Sträcka 3 

Sträcka 4 Sträcka 5 Sträcka 6 

Sträcka 7 Sträcka 8 Sträcka 9 

Sträcka 10 Sträcka 11 Sträcka 12 

Stoppförbud önskas enligt följande Parkeringsförbud önskas på anslutande vägar till  
specialsträckorna och vägarna för specialproven  enligt 
följande 

Sträcka nr Avstånd antal meter Sträcka nr Avstånd antal meter 

Stoppmärken 
Stoppmärken vid utfart från enskild väg till allmän väg sätts upp genom tävlingsledningens försorg 

Dispens för hastighetsbegränsning 
Vi söker samtidigt om undantag från gällande hastighetsbegränsning på i tävling ingående specialsträckor 
och specialprov 

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

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
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