1 (3)

Ansökan
om uppvisning med fordon

Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering
Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska
därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.se

Läs mer på sidan 3 om vad du ska tänka på när du ska skicka
in blanketten.

INFOR MATION
För att anordna uppvisning med fordon på väg krävs tillstånd av Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276).
Som fordon räknas, utöver motorfordon, bland annat 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.
Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen i god tid före dagen för arrangemanget. Att ansöka om uppvisning av fordon är kostnadsfritt. Vänligen
fyll i blanketten. För det fall utrymmet i rutorna inte räcker till går det bra att bifoga ytterligare uppgifter som separata bilagor.

1

Arrangör

Klubb, förening eller annan aktör
Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-post

Kontaktperson			

Telefon dagtid

Adress

Postnummer

2

Postort

Postort

Information om uppvisningen

Namn

Form

Datum & tid

Start- och målplats

Beräknat antal startande och startsätt
Uppgift om antal funktionärer

Behov av parkering för besökare och funktionärer

Förväntat publikantal

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

010-225 30 10

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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Beskrivning av sträckor i samband med uppvisningen

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

4

Medgivande från vägens ägare

Om uppvisningen sker på en enskild väg krävs det att vägens ägare, eller i förekommande fall vägsamfälligheten, lämnar sitt medgivande.
Medgivande från vägens ägare finns och bifogas som bilaga (kryssa i rutan)

5

Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap

6

Övriga upplysningar av betydelse för Länsstyrelsens prövning

Övriga upplysningar kan till exempel vara uppgifter om avspärrningar, flaggvakter, tillfälliga markeringar eller liknande.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

TELEFAX

E-POST

WEBB

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

010-225 30 10

jamtland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/jamtland
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Information
Länsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering. Vi är därför tacksamma om ni skickar in era
handlingar digitalt via e-post till jamtland@lansstyrelsen.se
Det är tillräckligt att handlingar skickas via e-post. Du ska därför inte skicka in samma handlingar på
annat sätt.

Så här skickar du in blanketten
»
»
»
»

Skriv ”Ansökan om uppvisning med fordon” i ämnesraden i det mejl ni skickar till oss.
Om filer bifogas, använd beskrivande namn på dessa, till exempel Karta.
Bifoga aktuella dokument i stället för att hänvisa till dessa via länkar.
Observera att filer större än 11 MB inte kan hanteras via e-post.

Mer information om hur vi vill ha in ärenden digitalt hittar du på vår webb lansstyrelsen.se/jamtland
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på lansstyrelsen.se/dataskydd
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