Utdrag ur OrdningsLagen(OL)
Underlag för skyldigheten att begära Tillstånd eller gör Anmälan vid
orienteringsarrangemang.
Huvudregeln är tillstånd enligt OL 2:4 och ev undantag är anmälan OL 2:5.
2 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
4 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd
anordnas på offentliga platser.
Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det är fråga

om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller liknande
nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport eller flygning.
Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får
emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta
stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med
villkor.
5 § Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan
allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs tillstånd
för enligt 4 § skall anmäla detta.
Anmälningsskyldighet gäller också för en allmän sammankomst som anordnas inomhus
inom ett område som redovisas i detaljplan och för en offentlig tillställning som
anordnas utomhus utom detaljplanelagt område, om det på grund av det förväntade
antalet deltagare vid sammankomsten eller tillställningen finns risk för att ordningen
störs eller säkerheten äventyras vid den eller, som en direkt följd av den, i dess
omedelbara omgivning eller för att trafiken störs.
En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 behöver inte anmälas, om den
med hänsyn till det förväntade antalet deltagare, den utvalda platsen och tiden för
sammankomsten
Inom detaljplanerat område är bedömningen:
 Huvudregeln är att det krävs tillstånd för att anordna idrottsevenemang på platser som inte
är utformade för just det ändamålet. (När är platsen utformad för orientering)
 Huruvida en offentlig tillställning kräver tillstånd eller om det räcker med anmälan beror på
platsens utformning.
o Exempelvis är Gutavallen utformad för fotboll och kräver därmed bara en anmälan.
o Orientering däremot rör sig över områden som är offentliga platser. Dessa platser är
inte bara till för just orientering och kräver därför tillstånd.
 Vid fråga till tillståndenheten inom polisen som hanterar just idrottsevenemang svarar
entydigt. Sök tillstånd!
 Enligt polisens jurist så föreligger det ganska ofta i alla fall en anmälningsskyldighet d.v.s.
göra en anmälan minst 5 dagar i förväg.
Utanför detaljplanerat område är bedömningen:
 Det framgår av OL 2:5 andra stycket att man är anmälningsskyldighet även för en offentlig
tillställning som anordnas utomhus utom detaljplanelagt område om det på grund av det
förväntade antalet deltagare finns risk för att t.ex. trafiken störs.
 Vid våra större tävlingsarrangemang bör vi alltid göra en anmälan till Polisen.
 Vid våra mindre arrangemang bör vi göra bedömningen att t.ex almänna trafiken kan bli
störd bör vi anmäla evenemanget.
 Bedömning måste göras från fall till fall. Bättre att göra en anmälan för mycket än inte alls.

Gör så här när du skall söka tillstånd eller anmäla:
1. Fyll i blanketten
Ansökan om tillstånd för idrottsevemang:
Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att fylla i digitalt)
Idrottsevenemang på offentlig plats, söka tillstånd (blankett att skriva ut och fylla i för hand)
Anmälan om idrottsevenemang:
Anmälan om idrottsevenemang (blankett att fylla i digitalt)
Anmälan om idrottsevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand)
Tänk på att få med följande i din ansökan:
 Adress för tillställningen.
 Kartskiss eller karta. Om du vill ställa upp ett bord, tält eller annat ska det finnas med på
kartskissen eller kartan med placering och mått.
 Antal personer du tror kommer att samlas.
 Om det är en större tillställning där ett stort antal personer kan tänkas samlas måste du
också skicka med en säkerhetsplan.
 Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara
blanketten på datorn. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.
2. Skicka blanketten
 Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även
lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation.
o Adresser för att skicka ansökan
Polisregion Stockholm: Stockholm, Gotland
E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
Ordningslagsärenden på Gotland handläggs i Stockholm.
o Hitta polisstation och öppettider
3. Betala avgiften
För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi
tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är
betald.
Avgiften för ansökan om offentlig tillställning är 870 kronor. Om din ansökan är omfattande kan du
behöva betala en högre avgift.
Du får inte tillbaka avgiften om du avslag på din ansökan.
4. Du får ett besked
Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

