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ANSÖKAN 
om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter

Sida 1 (4)

Datum

Ansökan/anmälan avser
Offentlig tillställning Idrottsarrangemang

Allmän sammankomst

Begagnande av offentlig plats

Anordnare (Sökande)
Handläggning av ärendet påbörjas först när 
gällande\n avgift erlagts via postgiro/bankgiro

Företag Enskild person
Personnr/Organisationsnr Namn / Företagsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Mobiltelefon Epost

Fakturaadress / Märkning / Konto / Projektnummer Postnummer Ort

2 Slag av anordning (tillställningens / sammankomstens art, ändamål för begagnande av offentlig plats etc)

Kommer fyrverkeri, scen-fyrverkeri eller annan pyroteknik att användas?
Ja Nej Se övrig information

3 Dag eller tidsperiod samt klockslag för villken tillstånd önskas, inklusive förberedelser / återställande av plats

4 Plats (anges noggrant med adress och skiss, Vid etablering anges mått i längd och bredd)

5 Ansvarig fysisk person (anges endast om anordnaren är en förening, bolag eller annan juridisk person)
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) Epost

6 Övriga upplysningar (avsedd försäljning, antal deltagare / besökare ordningsvakter vid offentlig tillställning, förhyrd plats, inhägnat område etc)

Bilagor (förteckning över tivolianordningar, tält och provisoriska läktaranordningar etc)

SKISS

Tillståndsbevis
avhämtas hos  
polismyndigheten

Polismyndighetens notering
Betalt kr

Datum Signatur
Ansökan avvisas enl SFS 1992:191, 11 §.
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ANSÖKAN 
om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter

Sida 2 (4)

Risk- och säkerhetsbeskrivning gällande fyrverkeri, scenfyrverkeri och annan pyroteknik

Uppgifter om ansvarig
Ansvarig för de pyrotekniska varorna och dess användning vid sammankomsten/tillställningen 1

Personnummer Namn

Telefon (Mobil) Epost

Beskrivning av evenemang
Närmare beskrivning av den typ av pyrotekniska varor som kommer att användas och dess gokännandenummer

Bifogad specifikation

Hur och var kommer de pyrotekniska varorna placeras på platsen för sammankomsten/tillställningen? (Bifoga gärna ritning)

Bifogad ritning
Var kommer de pyrotekniska varorna förvaras före/under/efter sammankomsten/tillställningen? (Bifoga gärna ritning)

Bifogad ritning

Tidpunkt när de pyrotekniska varorna ska användas. (Bifoga tidsschema om möjligt)

Bifogat tidsschema

1 Se bilaga 2 för närmare upplysningar.
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BILAGA 1 
Till anmälan/ansökan om 
idrottsarrangemang

Sida 3 (4)

UPPLYSNINGAR 
  
Enligt 2 kap.16 § ordningslagen (1993:1617) är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god 
ordning vid tillställningen.  
  
Polismyndigheten kan dock, för att trygga allmän ordning och säkerhet vid evenemanget, besluta om villkor för 
arrangemanget och uttag av polisresurser. 
  
För att eventuella villkor och polisresurser ska bli väl avvägda och handläggningstiden kortare måste polismyndigheten 
ha tillräckligt underlag för bedömningen av arrangemanget utifrån ordnings- och säkerhetssynpunkt.  
  
Till anmälan/ansökan ska därför bifogas: 
  
•     uppgift om vem som är säkerhetsansvarig,  
•  säkerhetsplan/analys (innehållande riskbedömning, evenemangsbeskrivning, säkerhetspolicy,   
       organisationsbeskrivning, eventuella områdes-/händelsespecifika och övergripande planer),  
• skalenlig karta/skiss, beskrivning av området, 
• förväntat antal besökare,   
• spel-/matchprogram eller motsvarande, 
•     uppgift om vilka åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta, exempelvis arrangörens 
       regler och allmänna riktlinjer (vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att föra in på evenemangsområdet, vilka  
       åldersgränser som gäller för evenemanget, etc.). 
  
  
Vid idrottsarrangemang av större omfattning, särskilt vid s.k. högriskmatcher, kommer polismyndigheten i normalfallet  
besluta om villkor som gäller: 
  
• minsta antal ordningsvakter/publikvärdar/funktionärer, 
• ordningsvakternas tjänstgöringsplats, 
• in- och utpassering för att separera supportrar, 
• ordningshållningen vid in- och utpassering, 
• att arrangören ska informera ordningsvakter/publikvärdar/funktionärer om arrangemangets säkerhetsplan,    
• tekniska hjälpmedel för genomförande av säkerhetskontroll.  
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BILAGA 2 
Användning av fyrverkeri, 
scenfyrverkeri eller annan 
pyroteknik vid allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning

Sida 4 (4)

UPPLYSNINGAR 
  
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, 
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på 
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av 2 kap. 20 § ordningslagen följer särskilt att  
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten vid en allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning som hålls inomhus. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, får dock polismyndigheten befria 
anordnaren från skyldigheten att söka tillstånd. 
  
Enligt 2 kap. 16 § ordningslagen är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god ordning vid 
sammankomsten eller tillställningen. Av detta följer att det även är anordnaren som ansvarar för att användningen av 
fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik sker på ett betryggande och säkert sätt. För det fall anordnaren 
utser en särskild ansvarig för pyrotekniska varor, faller icke desto mindre ett ansvar på anordnaren att tillse att en 
sådan särskild ansvarig besitter den kompetens som erfordras för uppgiften.
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Ansökan/anmälan avser
Anordnare (Sökande)
Handläggning av ärendet påbörjas först när gällande\n avgift erlagts via postgiro/bankgiro
Kommer fyrverkeri, scen-fyrverkeri eller annan pyroteknik att användas?
5 Ansvarig fysisk person (anges endast om anordnaren är en förening, bolag eller annan juridisk person)
Bilagor (förteckning över tivolianordningar, tält och provisoriska läktaranordningar etc)
SKISS
Tillståndsbevis
avhämtas hos 
polismyndigheten
Polismyndighetens notering
Risk- och säkerhetsbeskrivning gällande fyrverkeri, scenfyrverkeri och annan pyroteknik
Uppgifter om ansvarig
Ansvarig för de pyrotekniska varorna och dess användning vid sammankomsten/tillställningen 1
Beskrivning av evenemang
1 Se bilaga 2 för närmare upplysningar.
Nr
Risk
Konsekvens
Åtgärd
1
2
3
4
5
Övrigt
UPPLYSNINGAR
 
Enligt 2 kap.16 § ordningslagen (1993:1617) är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god ordning vid tillställningen. 
 
Polismyndigheten kan dock, för att trygga allmän ordning och säkerhet vid evenemanget, besluta om villkor för arrangemanget och uttag av polisresurser.
 
För att eventuella villkor och polisresurser ska bli väl avvägda och handläggningstiden kortare måste polismyndigheten ha tillräckligt underlag för bedömningen av arrangemanget utifrån ordnings- och säkerhetssynpunkt. 
 
Till anmälan/ansökan ska därför bifogas:
 
·     uppgift om vem som är säkerhetsansvarig,         
·          säkerhetsplan/analys (innehållande riskbedömning, evenemangsbeskrivning, säkerhetspolicy,  
       organisationsbeskrivning, eventuella områdes-/händelsespecifika och övergripande planer), 
·         skalenlig karta/skiss, beskrivning av området,
·         förväntat antal besökare,  
·         spel-/matchprogram eller motsvarande,
·     uppgift om vilka åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta, exempelvis arrangörens
       regler och allmänna riktlinjer (vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att föra in på evenemangsområdet, vilka 
       åldersgränser som gäller för evenemanget, etc.).
 
 
Vid idrottsarrangemang av större omfattning, särskilt vid s.k. högriskmatcher, kommer polismyndigheten i normalfallet  besluta om villkor som gäller:
 
·         minsta antal ordningsvakter/publikvärdar/funktionärer,
·         ordningsvakternas tjänstgöringsplats,
·         in- och utpassering för att separera supportrar,
·         ordningshållningen vid in- och utpassering,
·         att arrangören ska informera ordningsvakter/publikvärdar/funktionärer om arrangemangets säkerhetsplan,   
·         tekniska hjälpmedel för genomförande av säkerhetskontroll. 
 
UPPLYSNINGAR
 
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten,
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av 2 kap. 20 § ordningslagen följer särskilt att 
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten vid en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning som hålls inomhus. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, får dock polismyndigheten befria
anordnaren från skyldigheten att söka tillstånd.
 
Enligt 2 kap. 16 § ordningslagen är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god ordning vid
sammankomsten eller tillställningen. Av detta följer att det även är anordnaren som ansvarar för att användningen av
fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik sker på ett betryggande och säkert sätt. För det fall anordnaren
utser en särskild ansvarig för pyrotekniska varor, faller icke desto mindre ett ansvar på anordnaren att tillse att en
sådan särskild ansvarig besitter den kompetens som erfordras för uppgiften.
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Ni använder version 11.9 av Acrobat. Rikspolisstyrelsens formulär stöds endast av Acrobat i version 9.1 eller senare. För att öppna formuläret vänligen uppdatera Acrobat till en nyare version
http://www.adobe.com/se/downloads/updates/.

Alternativt kan ni använda er av den förenklade versionen 
(https://www.polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Enkla-blanketter-som-maste-skrivas-ut-och-fyllas-i-for-hand/).
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