Checklista

för dig som vill genomföra evenemang på Gotland
(Uppdaterad juni 2012)

Att genomföra ett evenemang kan kräva
en del åtgärder från dig som arrangör.
Här har vi samlat några viktiga punkter att
tänka på och de kontaktvägar som kan
vara nödvändiga. Om många instanser ska
pröva dina förfrågningar och det samtidigt
är många andra är ute i samma ärende, till
exempel inför sommarsäsongen, krävs det
att du är ute i god tid.

Du behöver söka tillstånd
hos Polisen för:

Upplåtelse av offentlig plats, gatu- och
parkmark

Region Gotland hyr ut markytorna, tillståndet söks hos
Polisen och Region Gotland får din ansökan för remiss.
Mer information finns på www.gotland.se/markupplatelse

Skyltar

På offentlig plats inom detaljplanelagt område behöver
du söka tillstånd hos Polisen för annonspelare och
annonsskyltar, till exempel så kallade trottoarpratare.

Fyrverkerier

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Visby
innerstad utan tillstånd från Polisen. För fyrverkerier eller
annan eldning måste du också kontakta Räddningstjänsten innan.

Terrängkörning eller annat
fordonsevenemang

Länsstyrelsen beslutar i vissa fall, efter samråd
med Polisen, om tillstånd som behövs i samband
med motorsportevenemang, tävlingar på väg eller
uppvisningar med fordon på väg.

Kontakta Region Gotland

• f ör tillstånd om du vill stänga av en gata i samband
med evenemanget
• för tillstånd om du vill servera mat och/eller alkohol
• om du behöver beställa sophämtning eller information
kring mobila toaletter
Mer information finns på www.gotland.se/evenemang

Kontakta Räddningstjänsten

• för tillstånd att hantera brandfarliga varor
• om du hanterar fyrverkerier eller annan eldning i 	
samband med ditt evenemang
• om du innehar gasol i samband med ditt evenemang

Tips!
• T änk på att bifoga tillräckligt med information med
dina ansökningar. Finns alla fakta med från början går
processen snabbare. Kontakta tillståndsgivaren om du
är osäker på vad som behövs.
• B
 oende, lokaler och scener måste ofta bokas i
mycket god tid.
• D
 et som är ljuv musik för vissa, är en olägenhet
för andra. Oavsett om man ska hålla tal eller spela
musik är det viktigt att ha koll på ljudnivåerna, så ditt
evenemang inte överskrider det tillåtna.
På www.gotland.se/buller finns mer information.
• S äkerheten och den allmänna ordningen är viktigt vid
ett evenemang. Det är du som arrangerar som ansvarar
för den. Läs mer på www.gotland.se/sakraevenemang
• H
 a tillräckligt med toaletter. Restauranger, pubar, öltält
och liknande med en omfattande alkoholutskänkning
ska ha en toalett per femtionde gäst samt dessutom
ytterligare en urinoar eller toalett per hundrade gäst.
• F ör att ansluta till ett elskåp måste man ansöka hos
GEAB om ”Föranmälan tillfällig elanläggning” senast
en vecka innan ditt evenemang.

Tillståndsprocessen

Länsstyrelsens roll vid offentliga
markupplåtelser

Länsstyrelsen ger tillstånd till allmän sammankomst/offentlig tillställning på väg (till exempel
tävling i motorsport eller marknader). Vidare har
Länsstyrelsen en överprövande roll gentemot
Region Gotland. Region Gotland beslutar om
trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och
Länsstyrelsen utanför tättbebyggt område.

För mer information
Region Gotland, kundtjänst, 0498 – 26 90 00
www.gotland.se/evenemang
Region Gotland, Räddningstjänsten, 0498 – 26 90 00
Polisen, 114 14
Polisen, tillståndsfrågor på Gotland, kontakta
Catarina Pettersson, 010 – 564 94 96 eller Ulrika Härnlöv,
010 – 564 95 17, e-post: tillstand.gotland@polisen.se
Mer information och blanketter
www.polisen.se/Gotlands_lan/sv/Service
Länsstyrelsen
0498 – 29 21 00, www.lansstyrelsen.se/gotland
GEAB kundtjänst, 0498 – 28 50 20

PRODUKTION Infoteamet, Region Gotland

Polismyndigheten brukar vara första instans när
man söker tillstånd för ett evenemang. Ett antal
olika myndigheter och verksamheter är inblandade
i tillståndsprocessen och vilka det är beror på
evenemangets karaktär. Efter att ha konsulterat
andra berörda myndigheter kan Polisen ge tillstånd
eller anvisningar för aktiviteter som ingår i evenemanget.

