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Ansökan  om   tävling på väg med cykel med mera  

Information  
För att anordna en tävling  med fordon på väg  
krävs  tillstånd av länsstyrelsen. Som fordon räknas  
bland annat den som åker skidor eller cyklar. Se 3  
kap  84 § trafikförordningen (1998:1276).  

Offentlig tillställning  
En tävling är även en offentlig tillställning som kan 
kräva tillstånd enligt ordningslagen. Det är 
länsstyrelsen som efter samråd med  
Polismyndigheten beslutar om sådant tillstånd vid 
tävling på väg. Om tävlingen ingår i ett större 
arrangemang behöver en separat ansökan lämnas 
in till Polismyndigheten för kringarrangemangen, 
då Länsstyrelsens tillstånd enbart gäller för de delar 
som har direkt samband med tävlingen.   
Se  2 kap  8 § ordningslagen (1993:1617).  

Ansökningsavgift 
Ansökningsavgiften är 2  900 kronor (7 100   kronor 
om ansökan berör flera län). Beloppet sätts in på 
Länsstyrelsens  bankgiro 102-2912. Ange avsändare  
och tävlingens namn vid betalning. 

Lämna in ansökan i tid  
Ansökan inklusive ansökningsavgift ska ha kommit 
in till Länsstyrelsen senast  fyra månader innan  
tävlingen ska äga rum.   

Obligatoriska  bilagor  
Karta med markerad tävlingssträcka. Av kartan ska 
tävlingssträckan samt mål- och startplats framgå 
tydligt. Vid behov bifoga även skriftlig beskrivning. 
Inom tättbebyggt område ska skriftlig beskrivning 
alltid bifogas. 
Om tävlingen ska genomföras   på en enskild väg 
krävs det att vägens samtliga ägare eller 
vägsamfälligheten lämnar skriftligt medgivande.  

För det fall utrymmet i blanketten inte räcker till går 
det bra att bifoga ytterligare uppgifter som 
separata bilagor. 

För mer information kontakta: 
Förvaltningsjuridiska enheten, 010  - 224 10 00  
eller skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se  

Ansökan skickas  till:  
skane@lansstyrelsen.se   
eller 
Länsstyrelsen Skåne  
Förvaltningsavdelningen 
291 86  Kristianstad 
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Ansökan om tävling på väg med cykel med mera 

Länsstyrelsen Skåne 
Förvaltningsavdelningen 
291 86  Kristianstad  

1. Uppgifter om arrangör 
Namn Telefonnummer (dagtid) 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress 

Kontaktperson; namn, adress och telefonnummer 

Tävlingsledare; namn, adress och telefonnummer 
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2. Information om tävlingen 

Form och startsätt 

Datum Klockslag 

Beräknat antal startande Antal funktionärer 

Uppgift om start- och målplats 

Inom vilka kommuner 

Namn  

 

  

  

  

 

3. Avgift 
 Ansökan är  avgiftsbelagd. 
Ansökan prövas först  när ansökningsavgiften 2900 kr (7100 kr om ansökan berör flera län) inkommit till 
Länsstyrelsens  bankgiro 102-2912  



Ansökan om tävling på väg med cykel med mera  

4. Obligatoriska  bilagor 
Tävlingssträcka Karta med markerad tävlingssträcka ska bifogas. Av kartan ska tävlingssträckan samt mål- 
och startplats framgå tydligt.  Vid behov bifoga även  skriftlig beskrivning. Inom tättbebyggt område ska  
skriftlig beskrivning alltid bifogas.  
Enskilda vägar  Om tävlingen ska genomföras på en enskild väg krävs det att vägens samtliga ägare eller 
vägsamfälligheten lämnar skriftligt medgivande.  

5. Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap 
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6. Övriga uppgifter av betydelse för prövning av ansökan 
Övriga upplysningar kan till exempel vara uppgifter om avspärrningar, lokala trafikföreskrifter, flaggvakter, 
tillfälliga markeringar eller liknande 

7. Underskrift 
Ort och datum 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 
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