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VÄLKOMMEN TILL FALKENBERG!
Detta är evenemangshandboken
Tillsammans med dig som arrangör vill vi s kapa
fler minnesvärda upplevelser! Därför är det
viktigt för oss att alltid kunna erbjuda de rätta
förutsättningarna för varje enskilt evenemang.
I denna handbok har vi samlat viktig information
om lämpliga evenemangsplatser, r elevanta
tillstånd, kontaktpersoner och annat som kan
vara bra att tänka på för att skapa ett lyckat
evenemang. Kontakta oss gärna om du saknar
någon information eller har några frågor.

Falkenberg är en perfekt plats för dig som vill
arrangera ett evenemang, oavsett s torlek. Vi
är en populär turistkommun som kan e
 rbjuda
aktiviteter och nöjen för många olika målgrupper,
och har ett stort upptagningsområde med flera
större städer i närheten. Över 42 000 invånare
har valt Falkenbergs kommun som sin livsplats.
I Falkenberg har vi lång erfarenhet av att
arrangera både små och stora evenemang.
Här hittar du bland annat en av Sveriges
största nyårsrevyer, Falkenbergs välkända
visfestival och en av landets mest populära
sommarfarser.

Välkommen till Falkenberg!
För mer information, kontakta
Johan Bengtsson
Evenemangslots, Destination Falkenberg
073-866 13 33
Johan.Bengtsson2@falkenberg.se
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VI HJÄLPER DIG!
Destination Falkenberg
Destination Falkenberg AB ägs av Falkenbergs
kommun och arbetar med besöksnäring i
partnerskap med det lokala näringslivet. Vi har
som uppgift att samordna, marknadsföra och
utveckla Falkenberg som plats och skapa en
god lönsamhet för det lokala näringslivet. Hos
oss står samverkan i centrum och vi gör vårt
yttersta för att hjälpa dig att nå ut till just din
målgrupp.

Evenemangslotsen – länken mellan dig
och Falkenbergs kommun
Destination Falkenbergs evenemangslots
finns till för att underlätta arbetet för dig som
arrangör genom erfarenhet, kunskap och råd
om evenemang i Falkenberg. Vår ambition är
att arbeta för hållbara evenemang som s kapar
positiva upplevelser för besökarna. Har du
frågor kring tillståndsansökan eller är i behov
av idéer på lämpliga platser för ditt evenemang?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig!
För mer information, kontakta
Johan Bengtsson
Evenemangslots, Destination Falkenberg
073-866 13 33
Johan.Bengtsson2@falkenberg.se
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ÖPPETTIDER 2015
1/1-19/6
Mån - Fre
10.00 	-  17.00
Lör (19/4 - 14/6) 10.00 	- 13.00
Sön
Stängt

Biljettförsäljning och marknadsföring
Via Falkenbergs Turistinformation kan du få hjälp
med marknadsföring och biljettförsäljning för ditt
evenemang. Falkenbergs Turistinformation är det
självklara biljettkontoret för både invånare och
turister. Här säljs runt 60 000 biljetter årligen och
Turistinformationen har drygt 24 000 besökare
under sommaren. Turistinformationen är en
auktoriserad blå/gul turistbyrå, vilket innebär att
du kan få information om både det lokala, regionala och nationella turismutbudet. Här finns lång
erfarenhet av biljettförsäljning och ett effektivt
biljettsystem. Dessutom kan Turistinformationen
e-posta försäljningsstatistik till dig, leverera fri
biljetter till sponsorer, boka boende åt kunder om
så önskas, med mera.

23/6-10/8
Mån - Lör
Sön

10.00 	- 18.00
14.00 	- 18.00

11/8-31/12
Mån - Fre
Lör - Sön

11.00 	-  17.00
Stängt

Turistinformationen marknadsför evenemang via
sin hemsida, i trycksaker, på affischer och digitala tavlor samt via Facebook. Du som a rrangör
kan även lägga ut reklamblad och flyers inne
i butiken som ligger i centrala Falkenberg.
Turistinformationen har en hög tillgänglighet
och håller öppet alla dagar under högsäsong.
För mer information, kontakta
Camilla Johansson
Biljettansvarig, Destination Falkenberg
0346-88 69 64
Camilla.Johansson@falkenberg.se

Anmäl ditt evenemang via evenemangsformuläret på Turistinformationens hemsida:
visitfalkenberg.se/registrera-ett-evenemang
Undvik evenemangskrockar genom att kolla i evenemangskalendern:
visitfalkenberg.se/evenemang
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KOMMUNIKATIONER
För mer information, kontakta
Hallandstrafiken
www.hallandstrafiken.se
0771-33 10 30

Falkenbergs centrala läge i Halland gör att det
är lätt att ta sig hit. Bil, tåg, buss eller flyg - för
resande finns det många valmöjligheter!
Motorvägen E6, som sträcker sig från Trelleborg
till Oslo, passerar Falkenberg. Vill man ta tåget
finns Öresundstågen som går mellan Göteborg
och Malmö/Köpenhamn med hållplats i Falkenberg. Även Swebus, som avgår från de flesta
städer i Sverige, har Falkenberg som hållplats.
Dessutom finns möjlighet att flyga till Halmstad
City Airport för att sedan ta sig till Falkenberg
med buss eller tåg.

Swebus
www.swebus.se
0771-218 218
Halmstad City Airport
www.halmstadsflygplats.se
035-18 26 00

Från Falkenbergs bussterminal avgår både
stads- och landsortsbussar som kopplar samman olika destinationer. Cykel är ett populärt
alternativ tack vare ett utvecklat cykelnät och
korta avstånd.
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SMAKLIG MÅLTID!

SOV GOTT

Vill du erbjuda dina besökare närproducerad
och smakrik mat och dryck? Falkenbergs matkultur präglas av en tradition av närproducerad
mat och dryck, kvalité och en passion för mat
som hantverk. Här finns restauranger som blivit
omnämnda i restaurangguiden Whiteguide, där
goda restaurangupplevelser listas. I regionen
finns många matproducenter och utbudet av
restauranger är stort, både i och utanför s taden.
Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att
kombinera den lokala matkulturen med ditt
evenemang.

Vill du som arrangör erbjuda dina besökare
möjligheter för övernattning? I Falkenberg
finns det något för alla målgrupper och smaker,
oavsett om det innebär ett hotellrum vid havet
eller att campa med husvagn. Med ett stort
utbud av hotell, vandrarhem, campingar, husrum
och stugor skapas goda förutsättningar. Är du
intresserad av en paketlösning där boende
ingår? Kontakta oss så hjälper vi dig!
För mer information, kontakta
Johan Bengtsson
Evenemangslots, Destination Falkenberg
073-866 13 33
Johan.Bengtsson2@falkenberg.se
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FRÅN IDÉ TILL GENOMFÖRANDE
Har du en bra idé men vet inte hur du ska
förverkliga den? Här hittar du förslag på hur
du kan gå tillväga. För att nå ditt mål är det bra
att strukturera upp arbetet så tidigt som möjligt
och fundera över vad som ska göras, varför du
vill göra det och hur det ska göras. Nedan är
förslag på hur du kan lägga upp planering och
arbete för att på bästa sätt förverkliga just din
evenemangsidé.

ni ska göra och var det ska göras, tidsramar,
målgrupp, syfte och mål, vem som arrangerar,
marknadsföring, kontaktuppgifter och budget.
Tidsplan
För att strukturera upp och effektivisera a rbetet
inför evenemanget är det bra att göra en tids
plan så att rätt arbetsuppgift görs i rätt tid.
Börja med att skriva ner både stort och smått
som behövs göras och sätt in allt i en tidsplan
med tidsramar och deadlines. Utifrån tidsplanen
går det att skapa en checklista över allt som
ska göras, när det ska göras och vem som
ansvarar för vad. En tydlig tidsplan och checklista blir extra viktigt när många är inblandade i
arbetet och gör det lättare att stämma av så att
arbetet flyter på som det ska.

Projektbeskrivning
En projektbeskrivning är ett bra sätt att formulera en gemensam och tydlig plan för de som
arbetar med evenemanget. Tänk på att den ska
väcka ett intresse för evenemanget och kunna
visas upp för eventuella bidragsgivare, sponsorer, samarbetspartners och andra intressenter.
Beskrivningen bör innehålla projektnamn, vad
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Budget
För att ha kontroll över ekonomin och skapa
balans mellan intäkter och utgifter behövs en
budget. Det kan även vara bra att ha en budget
att visa upp för eventuella samarbetspartners,
sponsorer och andra intressenter. Sätt gärna
upp en så detaljerad budget som möjligt tidigt i
evenemangsarbetet.

Evenemangsorganisation
Att skapa en evenemangsorganisation med en
övergripande ansvarig, ett antal områdesansvariga och en tydlig arbetsfördelning underlättar arbetet. Det kan vara klokt att starta en
förening eller arrangera evenemanget genom
en firma för att administrativt arbete och samarbete med finansiärer ska gå så smidigt som
möjligt.

SWOT-analys
Det kan vara bra att göra en SWOT-analys som
en del i planeringsarbetet av ditt evenemang.
SWOT innebär att man kartlägger evenemangets
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Fördelen
med att göra en SWOT-analys är att den kan
ligga till grund för den fortsatta planeringen och
visa vad man bör ta hänsyn till i evenemangs
planeringen.

Målgrupp
Fundera över vilken målgrupp ditt evenemang
har och vad som intresserar just den. När du
har identifierat målgruppen blir det lättare att
jobba vidare med exempelvis marknadsföring,
evenemangsplats, program och tidpunkt. Har
du ingen specifik målgrupp finns risken att
ingen känner sig speciellt inbjuden eller utvald.
Fundera gärna över hur du ska nå även de
grupper som inte hör till de självklara besökarna.
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Skapa ett tema
Fundera över vilken karaktär och stämning
evenemanget ska förmedla. Om du lägger
fokus på att det ska se bra ut, kännas bra
och låta bra är chansen större för ett lyckat
evenemang.

Samarbete
Att inleda samarbeten med företag eller
föreningar kan spara utgifter för evenemanget.
Man kan även söka sponsring som kan bidra
med produkter, tjänster, marknadsföring och
finansiering. Oftast gäller det för arrangören
att lyfta fram vad samarbetspartners eller
sponsorer har att vinna med sitt bidrag - har
ni exempelvis en gemensam målgrupp eller
liknande mål?

Några frågor att fundera över är:
• Hur ser evenemangsprogrammet ut? Vad
ska hända och vilka tider är det som gäller?
• Är aktiviteter och framträdanden anpassade
till evenemangets tema?
• Vad kommer besökarna att höra före, under
och efter evenemanget? Är det som hörs
anpassat till målgruppen?
• Vad kommer besökarna att se? Hur ska
evenemangsplatsen utformas och ljus
sättas? Finns det något färgtema eller
någon grafisk profil som ska användas
under evenemanget?
• Hur ska personalen bemöta besökarna?
Vilka regler och riktlinjer finns för detta?

Marknadsföringsplan
Marknadsföringsarbetet är en stor del i arbetet
bakom ett evenemang. Det kan handla om allt
från att skapa igenkänning genom en grafisk
profil till att använda sig av hemsidor och sociala
medier. Det går att skapa lyckad marknadsföring oavsett budgetstorlek, det viktigaste är
att den är genomtänkt och anpassad till dina
målgrupper. Fundera gärna över uttryck i texter
och bilder och vilka kanaler som ska användas
för att nå målgruppen.
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Dokumentation och uppföljning
Det är en fördel att göra dokumentation och upp
följning av evenemanget, både för egen skull och
för att kunna redovisa för sponsorer, bidragsgivare,
samarbetspartners och föreningsmedlemmar
som varit med och stöttat evenemanget. Dess
utom kan det vara bra information att dela med
sig av på hemsidan eller sociala medier.

Förslag på vad som kan dokumenteras:
• Foton, ljud- och filminspelningar
• Intäkter och utgifter
• Statistik
• Ljud-och filminspelning
• Trycksaker och grafiskt material
• Utvärdering av evenemanget

Vill du veta mer om hur man går till väga som arrangör?
För mer information, besök: www.arrangorshandboken.se
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EVENEMANGSPLATSEN
Ett av de viktigaste valen du gör som a rrangör
är att välja den plats som passar bäst för just
ditt evenemang. Det är många saker att tänka
på i ett tidigt skede av planeringen. Har du
tänkt ha ett evenemang utomhus kan det
exempelvis vara extra viktigt att tänka på vilka
resurser som finns på platsen.

•
•
•

Frågor som kan vara bra att tänka på
inför valet av din evenemangsplats:
• Är det lätt att ta sig till evenemangsplatsen?
Informera gärna besökarna om hur de kan ta
sig dit.
• Finns det möjlighet till parkering och är
vägarna tillräckliga?
• Kan evenemanget tänkas störa boende eller
verksamheter i närheten? Hur länge och
vilken tid pågår evenemanget? Tänk på att
en plats som är dåligt lämpad ur störnings-

•
•

•

12

synpunkt kan medföra kostsamma skydds
åtgärder eller begränsa evenemanget.
Ryms det förväntade besökarantalet?
Är platsen eller lokalen tillräckligt stor för
scen och planerade aktiviteter?
Går platsen att använda så som du har
tänkt dig? Planera användandet av platsen
tillsammans med ägaren och tänk på att
speciallösningar ofta medför extra kostnader
för dig som arrangör.
Vad behövs för ditt evenemang? Finns det
tillgång till el, vatten, toaletter, mat och dryck?
Är platsen tillräckligt säker för besökare
och andra i omgivningen eller behöver den
exempelvis avgränsas med staket eller
liknande för att inte planteringar, byggnader
eller människor ska komma till skada?
Hur väl är platsen anpassad för besökare
med olika former av funktionshinder?

RÅDHUSTORGET
I hjärtat av Falkenberg ligger Rådhustorget, ett
stentorg omgivet av restauranger och butiker.
Platsen är lämplig för både små och medelstora utomhusevenemang. Rådhustorget är en
attraktiv mötesplats för människor och här har
det tidigare anordnats konserter, utomhusbiografer, dansuppvisningar och torghandel.

delta i dessa aktiviteter. Evenemang på dessa
tider måste samordnas med torghandeln och
marknaden så att aktiviteterna inte krockar.

Elektricitet: 10 A, 16 A. Vid större elbehov
görs en anmälan om tillfällig elanslutning av en
behörig elektriker.

För mer information, kontakta:
Henrik Selamis
Trafiktekniker, stadsbyggnadskontoret
0346-88 60 61, 070-638 60 72
Henrik.Selamis@falkenberg.se

Antal evenemang på torget är begränsat av
hänsyn till närboende. Var därför ute i god tid
med din tillståndsansökan.

Kapacitet: Upp till 5000 personer, 1100 m2
Bra att veta: Rådhustorget används för torghandel varje helgfri onsdag och lördagar
mellan 09.00-15.00. Det arrangeras även
en vårmarknad den tredje onsdagen i april
och en höstmarknad den tredje onsdagen i
oktober. Du behöver inget polistillstånd för att

Johan Bengtsson
Evenemangslots, Destination Falkenberg
073-866 13 33
Johan.Bengtsson2@falkenberg.se
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FALKENBERGS STADSTEATER
För mer information, kontakta:
Falkenbergs stadsteater
Holgersgatan 9, Falkenberg
0346-800 60
Folketshus.fbg@telia.com
www.folketshusfalkenberg.se

I centrala Falkenberg ligger Falkenbergs
stadsteater. Mångsidigheten i lokalen gör det
möjligt att anordna olika typer av inomhus
evenemang såsom konferenser, filmvisningar,
föreläsningar och olika uppträdande. Dessutom
används teatern till den populära Falkenbergsrevyn varje år.
Kapacitet: Sittplatser för totalt 404 personer
(inkl. 4 rullstolplatser).
Scen: 12,6x8,7 meter, 110 m2
Bra att veta: Handikapptoalett och hörslinga
finns. Sittplatserna är numrerade.
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TEATER STORAN
För mer information, kontakta:
Kålle Gunnarsson
Torggatan 10, Falkenberg
0733-84 44 87
stagefantasy@hotmail.se

I ett gammalt tegelhus i centrala Falkenberg
ligger Teater Storan. Här går det att anordna
evenemang såväl inomhus som i den grönskande
trädgården utomhus. Tidigare har det anordnats
teaterföreställningar och föreläsningar på teatern.
Kapacitet: 111 platser (inkl. 1 rullstolsplats)
Scen: 7x2,2 meter, 15,5 m2
Bra att veta: Handikapptoalett och hörslinga
finns. Platserna är onumrerade.
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FALKHALLEN
Kapacitet: 900-3500 beroende på utformning
av lokal och typ av arrangemang.

Centralt i Falkenberg ligger Falkhallen som
erbjuder både små och stora lokaler samt
cafeteria, garderob och omklädningsrum.
Falkhallen är en mångsidig, flexibel och
modern evenemangsplats med flera lokaler
och många möjligheter. Här har det tidigare
anordnats bland annat teaterföreställningar,
utbildningar, idrottsevenemang, konserter och
mässor. Det finns även ett mindre konferensrum med 20 platser.

Golvyta: Totalt 2160 m2 utan teleskopläktare
och vikväggar. Kan delas av i mindre delar med
vikväggar: A1 756 m2, A2 756 m2, B 648 m2.
Scen: Storleken beror på aktuell dukningsplan
och önskad publikyta.
Bra att veta: Handikapptoalett, hiss och hörslinga finns. Ta kontakt med uthyraren så tidigt
som möjligt för att undvika att ditt evenemang
krockar med basverksamheten som bedrivs i
lokalerna.

Idrottshallen
I Falkhallen finns en stor idrottshall med möjlighet för större konserter och föreställningar.
Här kan du välja var scenen ska stå, om det
ska vara sittande eller stående publik med fasta
läktare eller lösa stolar. Det går även att dela
upp idrottshallen i två eller tre mindre delar med
hjälp av vikväggar, allt efter dina önskemål.
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Blackbox
Falkhallen har även en teatersalong som kallas
Blackbox. Detta är en populär evenemangsplats där det arrangeras drygt 100 evenemang
årligen. En anpassningsbar scen gör lokalen
väldigt flexibel och skapar mängder av möjligheter för evenemang. Som hyresgäst får du
alltid hjälp av personalen med att planera lokalen.
Här anordnas bland annat teatrar, dansföreställningar, konserter och föreläsningar.

Prisinformation hittar du på:
www.falkenberg.se
För mer information om Falkhallen,
kontakta:
Magnus Bergman
0346-88 63 32, 070-628 63 32
Magnus.Bergman@falkenberg.se

Kapacitet: Teaterns läktare rymmer 240
sittande publik men hela lokalen kan
omdisponeras till öppen yta för 500 personer.
Scen: 100 m2.
Bra att veta: Handikapptoalett och hörslinga
finns.
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VALLARNAS FRILUFTSTEATER
Elektricitet: 20A

Precis intill det flödande vattnet från Ätran
ligger en av Hallands största utomhusteatrar
– Vallarnas friluftsteater. Varje sommar poppas
över 2000 liter popcorn och serveras 18 000
koppar kaffe här. På Vallarnas Friluftsteater
hålls evenemang av både lokal och nationell
karaktär, bland annat de rikskända farserna
som arrangeras varje sommar. Friluftsteaterns
scen är lämplig för familjeprogram, allsång och
teaterföreställningar.

Kapacitet: 1 647 platser (inkl. 9 rullstolplatser).
Scen: Bredd (front) 13,2m, djup 7,7 m, 83 m2.
Bra att veta: Hörslinga finns. Det finns två
loger med wc och dusch. Platserna är numrerade.
Arrangemang på Vallarnas Friluftsteater ska
avslutas innan kl. 23.00. Högtalarnas ljudnivå
ska regleras så att det inte stör omgivningen.
För mer information, kontakta:
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
0346 - 88 60 00
kontaktcenter@falkenberg.se
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HWITANS TRÄDGÅRD TRYCKHALLEN
Med ett centralt läge och utsikt över ån Ätran
ligger Hwitans trädgård. I den inbjudande
trädgården finns en scen där det bland annat
brukar arrangeras konferenser, musikevenemang och festivaler på somrarna.

I direkt anslutning till Hwitans trädgård ligger
Tryckhallen, en nyrenoverad lokal som kan
anpassas på olika sätt utifrån dina önskemål.
Här kan det bland annat arrangeras konserter
och utställningar. Servering av mat och dryck
sköts av Värdshuset Hwitan/Grand Hotel.

Elektricitet: 16A.
Kapacitet: 150-450 personer beroende på
dukning. Ytan är 8,5x27 meter.

Kapacitet: Max 1100 personer. Tillgänglighet
till cirka 800 plaststolar.

Scen: 18 m2, kan byggas ut.
Scen: Cirka 25 m2.
Bra att veta: Enklare ljudanläggning med
12-kanalsmixer finns. Miljöljus för färgsättning
av hela lokalen samt enklare frontljus på scen.

Bra att veta: Ingen fast teknik finns. All
servering sköts av Värdshuset Hwitan.

För mer information, kontakta:
Johan Ekman
076-234 24 60
Johan@grandhotelfalkenberg.se
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ARENA VESTERHAVET
Kapacitet: Totalt kan 1500 personer vistas i
arenan med olika typer av dukning. Fullutrustad
konferenslokal med plats för 300 personer.
Finns även lösningar för mindre sällskap.

Arena Vesterhavet är en modern multiarena
på 3500 m2 väl anpassad för evenemang,
konferenser och möten av olika slag. Arenan
inrymmer en fullstor inomhusplan, löparbana,
sandgrop, kastbur samt dansstudio. Här finns
också möjlighet att arrangera events och konferenser. Paketlösningar ordnas enkelt med
närliggande Hotell Vesterhavet som erbjuder
bra mat och boendemöjligheter. Detta kombinerat med goda förbindelser och närheten
till flera andra idrottsanläggningar, havet och
centrum i Falkenberg gör Arena Vesterhavet
särskilt lämpad för träningsläger, tävlings
arrangemang och event.
Arena Vesterhavet

Tennishall

Golvyta: 2000 m2 idrottsarena med möjlighet
för många olika idrotter, konserter, mässor etc.
250 m2 entré med mottagningskök, 340 m2
konferenslokal, 180 m2 dansstudio/konferensrum.
Bra att veta: 4 st fullstora omklädningsrum
och ett mindre, mottagningskök för 1500 personer, 92 meter rak löparbana, sandgrop, 2 st
kastburar, mobilläktare för 600 personer.

Roddanläggning

Vallarnas friluftsteater

För mer information, kontakta:
Arena Vesterhavet
0346-711880
Info@arenavesterhavet.se

Hotell Vesterhavet
Falkenbergs IP
Ishall
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TILLSTÅND VID EVENEMANG
Polistillstånd
Enligt ordningslagen behöver du ha ett polistillstånd för att arrangera evenemang på
offentlig plats. Som offentlig plats räknas
nästan alla platser där alla kan vistas utomhus,
såsom gator, torg och parker. För evenemang
inomhus krävs det i vissa fall tillstånd eller en
avgiftsfri anmälan. Ordningslagen gäller i hela
Sverige och de tillstånd som oftast blir aktuella
vid genomförandet av evenemang är allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.

För att du som arrangör ska kunna g
 enomföra
ditt evenemang behöver du vissa tillstånd.
Bland annat behövs ett polistillstånd för att
arrangera ett evenemang på offentlig plats.
Vilka övriga tillstånd du behöver beror på vilken
typ av evenemang du ska arrangera. Nedan
hittar du information om olika tillstånd och
vilken instans som beviljar dem.

Offentlig plats

Annat detaljplanerat område

Annat icke-detaljplanerat område

Inomhus

Utomhus

Inomhus

Utomhus

Tillstånd

Tillstånd

Tillstånd

Tillstånd

Tillstånd

Allmän
Tillstånd
sammankomst

Anmälan

Anmälan

Inget tillstånd
eller anmälan

Inget tillstånd
eller anmälan

Offentlig
tillställning
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Allmän sammankomst
Allmän sammankomst är en grundlagskyddad
mötes- och demonstrationsfrihet som g
 äller
alla enligt svensk lag. Exempel på allmän
sammankomst är politiska eller religiösa
möten, opinionsyttring, demonstrationer,
konserter, teaterföreställningar och andra
sammankomster där mötesfrihet utövas.

Användande av offentlig plats
Det krävs tillstånd för att använda platser som
normalt används av allmänheten. Användande
av offentlig plats betecknas som b
 egagnande
av offentlig plats i tillståndsansökan.
Begagnande av offentlig plats kan exempelvis
handla om uteserveringar, byggställningar eller
gatuförsäljning. På offentliga platser ägda av
kommunen tas en markhyra enligt en taxa som
fastställs av kommunfullmäktige. På övriga
platser behövs markägarens markupplåtelse
innan du ansöker om polistillstånd.

Offentlig tillställning
Till offentlig tillställning räknas alla typer av
evenemang som inte anses som allmänna
sammankomster. Det kan exempelvis vara
idrottstävlingar, uppvisningar, mässor, marknader, tivoli eller andra offentliga tillställningar
som är öppna för allmänheten.

Evenemang räknas antingen som en
allmän sammankomst eller offentlig
tillställning och i dessa fall behöver du
inte göra en ansökan om begagnande
av offentlig plats.
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Ansökan
För att underlätta handläggningen bör du beskriva ditt evenemang så utförligt som möjligt
i din ansökan. Vid större evenemang krävs
bilagor med kompletterande uppgifter. Det kan
exempelvis vara en utförlig evenemangsbeskrivning, säkerhetsplan, områdeskarta, skisser,
övriga tillstånd eller certifieringar. För idrotts
arrangemang och större musikevenemang
finns särskilda blanketter där du kan fylla i ytterligare uppgifter som polisen ofta vill ha svar på.
Längst bak i evenemangshandboken finns en
checklista på vad din ansökan kan innehålla.

Ska du anordna ett musikevenemang
utomhus behövs kompletterande uppgifter som rör ljudnivåer. Vill du ha mer
information om vilka uppgifter som
efterfrågas, se bilaga eller kontakta
Kontaktcenter i Falkenbergs kommun.

Vad händer med din ansökan?
Polisen gör en bedömning av din ansökan
med hänsyn till ordning, säkerhet och trafik
samt hämtar in yttrande från berörda instanser
inom kommunen. Om ditt tillstånd beviljas av
polisen ska du vara uppmärksam på de villkor
som bifogas. Tänk på att tillståndsbeviset med
villkor och ansvarig anordnare måste finnas på
plats under evenemanget.

Tillståndsansökan är avgiftsbelagd och
kostar 250 kr för allmän sammankomst,
700 kr för offentlig tillställning och 700 kr för
begagnande av offentlig plats. För att slippa
flera ansökningsavgifter kan du söka för alla
dina planerade evenemang i samma ansökan.
Tänk på att polisen börjar handlägga ärendet
först efter att avgiften är betald.

För ansökningsblankett och information, besök
Polismyndighetens hemsida:
www.polisen.se
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Övriga tillstånd
Förutom ett polistillstånd kan du behöva söka
andra tillstånd i samband med ditt evenemang,
exempelvis om du ska servera alkohol eller
har tänkt hantera livsmedel. Nedan hittar du
information om tillstånd som ofta blir aktuella
vid evenemang samt en tabell med viktiga
kontaktuppgifter och information om olika
blanketter.

För evenemangsskyltning tas en markhyra
ut på 2500 kr och gäller för maximalt
2 månader.

Tillfällig affischering och
evenemangsskyltning
Vill du sätta upp affischer för att marknadsföra
ditt evenemang? I Falkenberg finns anslagstavlor som är avsedda för affischering. För
övrig evenemangsskyltning behöver du ett
polistillstånd för användande av offentlig plats.
I kommunen finns ett antal platser som är avsedda för sådan skyltning. För mer information,
se ”tillfällig evenemangsskyltning” i bilagan.
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Tillfällig alkoholservering
Kommer det att säljas eller serveras alkohol på
ditt evenemang? För att få ett alkoholtillstånd
behöver du göra en skriftlig ansökan till socialnämnden i Falkenbergs kommun. Förutom krav
från alkohollagen och kommunens alkoholpolitiska program måste du som arrangör uppfylla
dessa krav:
• Sökande ska vara lämplig för uppgiften.
• Alkoholservering ska vara en naturlig del i
ett större sammanhang. Stor återhållsamhet
bör gälla vid arrangemang som riktar sig till
unga vuxna där målgruppen finns i åldersgruppen 18 till 25 år.
• Sökande ska ha beviljats markupplåtselse.
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens krav på
livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
• Lagad mat ska kunna tillhandahållas.
• Serveringen ska bedrivas i en avgränsad
serveringsyta med tillfredsställande antal
sittplatser och med acceptabla avgränsningar.
• Betryggande tillsyn över serveringen måste
garanteras.

För ansökningsblankett och mer
information, besök Falkenbergs
kommuns hemsida:
www.falkenberg.se

Servering av alkohol får enligt alkohollagen
börja tidigast 11.00. Serveringen ska vara
avslutad senast klockan 01.00 om inte
tillståndsmyndigheten beslutar om annan
sluttid.
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Trafikavstängning
Behöver du stänga av en allmän väg eller gata
i samband med ditt evenemang? Då krävs
ett tillstånd från väghållaren, vilket oftast är
kommunen. En trafikavstängning kan påverka
boende och närliggande verksamheter och
därför rekommenderas att du så tidigt som
möjligt inleder en dialog med kommunen innan
du gör din tillståndsansökan.

behöver du ett tillstånd från R
 äddningstjänsten
Väst. Som arrangör har du ansvar för att brand
farliga varor alltid hanteras på ett korrekt sätt
och att det finns tillgång till handbrandsläckare.
För ansökningsblankett och information, besök
Räddningstjänsten Västs hemsida: www.rvast.se
För att kunna avfyra fyrverkerier under ditt
evenemang behövs även ett tillstånd från
polisen. Detta kan sökas i samband med
ditt polistillstånd för evenemanget. För
ansökningsblankett och information, besök
Polismyndighetens hemsida: www.polisen.se

Hantering av brandfarliga varor,
pyroteknik och gasol
Om det kommer att hanteras brandfarliga varor,
pyroteknik eller gasol (mer än 60 liter utomhus
och 2 liter inomhus) under ditt e
 venemang
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Kontaktlista för tillstånd
Tillstånd

Vem beviljar

Kontakt

Blankett

Kommentar

Allmän sammankomst

Polismyndigheten

114 14

www.polisen.se

Offentlig tillställning

Andra instanser inom
kommunen remitteras
innan beslut

falkenberg.halland@
polisen.se

Blanketten heter
Ansökan tillstånd
ordningslagen

Lämna in din ansökan i
god tid, minst 2 månader i förväg för större
evenemang.

Idrottsevenemang

Polismyndigheten

114 14

www.polisen.se

Större
musikevenemang

Andra instanser inom
kommunen remitteras
innan beslut

falkenberg.halland@
polisen.se

Idrottsevenemang
Anmälan om idrotts
arrangemang

Begagnande av
offentlig plats (t.ex.
gatuförsäljning,
evenemangsskyltning)

Lämna in din ansökan i
god tid, minst 2 månader i förväg för större
evenemang.

Använd blankett Ansökan tillstånd konsert/
musikevenemang
Tillfällig
alkoholservering

Falkenbergs kommun
Socialnämnden

Lars Ågård Lacke

www.falkenberg.se

Tillståndshandläggare,
Socialförvaltningen

Blanketten heter
Ansökan om
serveringstillstånd

Handläggningstid 4-6
veckor.

0346-88 63 69
070-64 21 845
Trafikavstängning

Väghållaren (oftast
kommunen)

Inled en dialog med
kommunen så tidigt
som möjligt. Tillstånd
söks i samband med
ansökan om polistillstånd.

Henrik Selamis
Trafiktekniker, stadsbyggnadskontoret
0346-88 60 61
070-638 60 72

Hantering av brandfarliga varor, pyroteknik
och gasol

Räddningstjänsten Väst 010-219 30 00

Tävling eller uppvisning
av fordon på väg

Länsstyrelsen i
Hallands län

Lotteriverksamhet

www.rvast.se

Tillstånd för avfyrning
av fyrverkerier söks i
samband med ansökan
om polistillstånd.

010-224 30 00

www.lansstyrelsen.se

halland@lansstyrelsen.
se

Blanketten heter
Ansökan tävling på väg

Handläggningstiden är
mellan 2-4 månader,
så var ute i god tid med
din ansökan!

Kontaktcenter

www.falkenberg.se

0346-88 60 00

Blanketten heter
Lotteritillstånd

rvast@rvast.se

Falkenbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

kontaktcenter@falkenberg.se
Automatspel

Lotteriinspektionen

0152-650 100

www.lotteriinspektionen.se

registrator@lotteriinspektionen.se
Bingospel

Länsstyrelsen i Västra
Götaland län

010-224 40 00
ratts.vastragotaland@
lansstyrelsen.se
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www.lansstyrelsen.se

ANSVAR VID EVENEMANG
Säkerhetsplan
Inför ditt evenemang bör du ta fram en plan för
hur ni arbetar med säkerheten i samband med
evenemanget, exempelvis i händelse av brand.
Säkerhetsplanen bör besvara dessa frågor:
• Hur larmas SOS och vem ansvarar för det?
• Hur varnas besökare under evenemanget
och vem är ansvarig för det?
• Hur ska utrymning gå till och var finns återsamlingsplatser?
• Var möts ambulans, polis eller räddningstjänst upp under evenemanget?
• Var finns brandsläcknings- och sjukvårdsmateriel och liknande under evenemanget
och vem ansvarar för utrustningen?

Säkerhet, hälsa och trygghet är tre betydelse
fulla delar av ditt evenemang och därför är det
viktigt att de finns med i planeringen redan
från start. Större evenemang har större krav
och när du planerar för säkerheten för ditt
evenemang kan du göra en riskanalys, en
säkerhetsplan och en detaljerad områdesbesiktning av evenemangsplatsen. Det kan vara
en god idé att utse en säkerhetsansvarig med
en samordnande funktion för ditt evenemang.
Riskanalys
En riskanalys bör inkludera följande information:
• Områdesplan: Hur ser evenemangsplatsen
och närliggande områden ut?
• Publikprofil: Vilken typ av publik förväntas
besöka ditt evenemang och vilken typ av
beteende och behov har den?
• Artistprofil: Vilka artister kommer att uppträda på evenemanget och finns det något
som du som arrangör måste känna till i
förväg om dessa artister?
• Övrigt: Under vilken tidpunkt och årstid ska
evenemanget hållas? Vilka resurser har
evenemanget tillgång till och vilken beredskap finns? Hur ser ditt samarbete med
myndigheter och andra samarbetspartners ut?

Områdesbesiktning
När evenemangsplatsen har ställts iordning bör
du genomföra en detaljerad områdesbesiktning.
Följande områden är extra viktiga i besiktningen:
• Publikflöde: Kommer byggnationer, staket
och skyltar att möjliggöra ett bra publikflöde?
• Nödutgångar och tillfartsvägar: Är nödutgångar lättåtkomliga och fria från hinder
och är tillfartsvägar framkomliga för räddningsfordon?
• Underlag: Har väder eller slitage påverkat
underlaget så att det måste förstärkas?
• Temporär infrastruktur: Finns det garantier
för att scener och andra tillfälliga konstruktioner är uppförda på ett säkert sätt?
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Publikkapacitet och brandskyddsplan
Försäkra dig om att platsen eller lokalen för
ditt evenemang är tillräckligt stor för scen och
planerade aktiviteter och att det förväntade
besökarantalet ryms. Undersök att en eventuell
inomhuslokal har en brandskyddsplan och att
den tillåter det antalet besökare som förväntas.
När det gäller utomhusevenemang kan vara
svårt att veta i förväg exakt hur många besökare
som kommer och hur de rör sig på området.
Mer vägledning i hur du som arrangör upp
skattar en plats publikkapacitet hittar du i
Säkerhetsguide för evenemang.

Tillfällig övernattning
Om det kommer att ske tillfällig övernattning
i skolor, idrottshallar, daghem eller liknande
lokaler i samband med ditt evenemang behöver
du göra en anmälan till Räddningstjänsten Väst.
Anmälan måste vara räddningstjänsten tillhanda
senast tre veckor innan övernattningen kommer
att ske och vissa krav måste uppfyllas för att
anmälan ska godkännas.
För anmälningsblankett och mer information,
besök Räddningstjänsten Västs hemsida:
www.rvast.se
Framkomlighet för räddningsfordon
Vid större evenemang utomhus måste du
försäkra dig om att tillfartsvägar för räddningstjänst och sjukvård är tillräckliga. Detta gör du
i dialog med Räddningstjänsten Väst.

Ladda ner Säkerhetsguide för evenemang
från www.msb.se för mer information och
vägledning.

Samlingstält
Som arrangör är det ditt ansvar att se till att tält
och eventuell inredning har den brandtålighet
och stabilitet som krävs. Ett tält som är avsett
för fler än 150 personer och som får uppföras
utan bygglov ska vara besiktigat och godkänt.
Räddningstjänsten kan kräva giltiga intyg på
tältdukens brandbeständighet. Tänk även på att
brandfarligt material, såsom textilier på scenen,
ska inspekteras.

För mer information, kontakta:
Räddningstjänsten Väst
010-219 30 00
rvast@rvast.se
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ANSVAR VID EVENEMANG
När du har fått ditt tillstånd från polisen har du
som arrangör ansvar för att följa de villkor som
tillståndet kräver för att upprätthålla ordning
och säkerhet vid evenemanget. I ansvaret ingår
även att se till att underleverantörer och arrenderande försäljare har de certifieringar som
behövs för verksamheten och att de följer de
bestämmelser som finns. Efter evenemanget
gäller det att platsen är städad och iordningställd. Tänk även på att städningen kan omfatta
en yta utanför evenemangsområdet.

Informera boende och verksamheter nära
evenemangsplatsen i god tid innan evenemanget. Det minskar risken för klagomål
och är även ett bra tillfälle att marknadsföra
ditt evenemang.
och läs igenom de krav som ställs så du kan
planera ditt evenemang. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan reglera arrangemangen om
förvaltningen bedömer att det finns risk för
människors hälsa. Regleringen kan exempelvis
ske i form av tidsbegränsning eller genom
beslut om högsta tillåtna ljudnivå. Beslutet är
ett myndighetsbeslut som arrangören eller
närboende kan ha rätt att överklaga.

Ljudnivåer och buller
Det finns rikstäckande lagkrav och allmänna
råd gällande ljud och buller. Höga ljudnivåer kan
vara skadliga och därför är du som arrangör
ansvarig för att anpassa ljud så att människor
inte kommer till skada i samband med ditt
evenemang. När du ansöker om polistillstånd
får Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ta
del av din ansökan och kan även behöva
kompletterande uppgifter om vilka ljudnivåer
man kommer orsaka för publik, och för när
boende under evenemanget. För ta fram detta
underlag kan en ljudkonsult behöva anlitas.
(se bilaga. Kompletterande uppgifter till m
 iljöoch hälsoskyddsförvaltningen vid ansökan
om tillstånd till utomhusspelning). Sedan gör
förvaltningen en myndighetsbedömning för att
säkerställa att det inte finns risk för människors
hälsa. Var därför ute i god tid med din ansökan

Förvaltningen kan också genom tillsyn på plats
komma att kontrollera att ljudnivåerna följs. För
miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn
debiteras arrangören en timavgift enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Om du anlitar en ljudfirma är det viktigt att du
försäkrar dig om att de utför mätningar och
inte spelar för högt. Tänk även på att faktorer
som vindriktning och publikantal påverkar hur
ljud fortplantas och placera högtalarna så att
ljudet riktas bort från bostäder. Beroende på
typ av evenemang kan du med fördel använda
fördröjda högtalare och line array-system.
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Nedan kan du se de vägledande riktvärden
som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.
Dessa riktvärden bör du ta hänsyn till med
tanke på de hälsoeffekter som kan uppstå.
Riktvärdena för ljudnivåer och buller inomhus
är tillämpliga om evenemanget inte bedöms
som tillfälligt eller om störningen inte anses
som liten ur hälsosynpunkt.

För mer information, kontakta:
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
0346-88 60 00
kontaktcenter@falkenberg.se

Riktnivåer för buller inomhus (En normal bostads
fasad anses dämpa ljudnivåer med 25-30 dB)

Ljudnivå (dBA) vid publikplats
Platser dit barn < 13 inte har tillträde

Max ljudnivå

45 dBA

Ekvivalent ljudnivå*

30 dBA

Ljud med hörbara tonkomponenter

25 dBA

Platser dit både barn och vuxna har tillträde

Ljud från musikanläggningar

25 dBA

Max ljudnivå

Ljud från musikanläggning vid bostadsfasad

55 dBA

Max ljudnivå

115 dBA

Ekvivalent ljudnivå*

100 dBA

110 dBA

Ekvivalent ljudnivå*

97 dBA

*Ekvivalent ljudnivå är ett mått på
medelljudnivån under en tidsperiod.

Evenemang direkt riktade till barn
Ekvivalent ljudnivå*

90 dBA

Toaletter och renhållning
I samband med ditt evenemang är du ansvarig
för att renhållningen sköts. Du ansvarar också
för att se till att det finns städ-, hämtnings- och
skötselrutiner och att de följs. Dessa r utiner
ska kunna redovisas för miljö- och hälso
skyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun.

För toaletter gäller följande:
• Toaletternas placering ska skyltas på ett
mycket tydligt sätt.
• Toaletterna och urinoarerna ska om möjligt
vara anslutna till el-, vatten- och avloppsnät.
• Spillvatten ska tas om hand på ett miljöoch hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt.
Utsläpp till det kommunala dagvattennätet
accepteras inte.

För evenemang som pågår mer än 6 timmar

För evenemang som pågår mindre än 6 timmar

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

1 toalett per 100 personer 1 toalett per 500 personer 1 toalett per 120 personer 1 toalett per 600 personer,
samt 1 urinoar per 150
samt 1 urinoar per 175
personer
personer

För mer information, kontakta:
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
0346-88 60 00
kontaktcenter@falkenberg.se
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ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ
Elförsörjning
Behöver du göra en tillfällig anslutning till
elnätet eller förändra i en befintlig anslutning i
samband med ditt evenemang? Börja med att
kontakta en behörig elinstallatör som s kickar
in en anmälan till Falkenbergs Energi. Gör
även en grovskiss på evenemangets innehåll
så tidigt som möjlig och försök att undvika
långa kabelsträckor.

skaparens och musikförlagets ekonomiska
rättigheter enligt upphovslagen. Ska det spelas
upp inspelad musik under ditt evenemang
behöver du även skaffa musiklicens från SAMI
– Svenska artisters och musikers intresse
organisation.
För mer information om priser och hur du går
tillväga för att köpa musiklicenser, besök:
www.stim.se och www.sami.se

Boka tillfällig el med start- och slutdatum
för att undvika överkostnader.

Beställa sopcontainer
Har du behov av att beställa sopcontainer till
ditt evenemang, exempelvis i samband med
livsmedelshantering? Kontakta Vivab,
0757-27 40 00 eller besök www.vivab.info.

Livsmedelshantering
Planerar du att hantera livsmedel i samband
med ditt evenemang? Då behöver du göra en
anmälan av livsmedelsanläggning till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun.

Avtal
När du planerar ditt evenemang är det viktigt
att du också skriver avtal med samarbetspartners
och artister för att undvika konflikter. Ett bra
avtal svarar på frågorna vad, vem, när, var, hur
och till vilket pris.

För anmälningsblankett och mer information,
besök Falkenbergs kommuns hemsida:
www.falkenberg.se
Musiklicens från STIM och SAMI
Vill du ha livemusik på ditt evenemang? Då
behöver du kontakta STIM - Svenska tonsättares
internationella musikbyrå, för att skaffa musik
licens. STIM har i uppdrag att förvalta musik-
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Försäkringar
Det är bra att fundera kring vad du behöver
försäkra i samband med ditt evenemang.
Kontakta ditt försäkringsbolag med en tydlig
beskrivning av evenemanget och inled en
dialog så att du får rätt försäkringsskydd för
utrustning, personal och besökare.

Tillgänglighetsanpassa ditt evenemang
Evenemang ska vara till för alla, även för
den som har någon form av svårighet eller
funktionsnedsättning. Detta är något du bör
tänka på i planeringen och förberedelserna
av ditt evenemang. Några huvudpunkter att ta
med i beräkningen är information om tillgänglighet, bemötande, entréer och dörrar, hygien
utrymmen samt scener och attraktioner.

Miljöcertifiering
Vill du att ditt evenemang ska ha en så liten
inverkan som möjligt på miljön? Att visa att
man är miljömedveten är ofta uppskattat och
bra marknadsföring för evenemanget. Om du
vill miljöcertifiera ditt evenemang finns
ett flertal organisationer till hjälp, exempelvis
SIS - Swedish Standards Institute. För mer
information, besök: www.sis.se.

Vill du veta mer? Ladda ner guiden Evenemang för alla på www.evenemangforalla.se

Påverkan på kollektivtrafiken
Kommer ditt evenemang kräva tätare avgångar
än vanligt i kollektivtrafiken eller påverka framkomligheten? Kontakta Hallandstrafiken eller
besök www.hallandstrafiken.se.

Ladda ner SIS:s checklista för hållbara
evenemang på www.sis.se.
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Kontaktlista
Ärende

Kontakt

Hemsida

Elförsörjning

Falkenbergs Energi
0346-88 67 11
energi@falkenberg.se

www.falkenberg-energi.se

Livsmedelhantering

Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

www.falkenberg.se

Kontaktcenter
0346-88 60 00
kontaktcenter@falkenberg.se

Blanketten heter Anmälan om
registrering av livsmedelsanläggning
Handläggningstid 10 arbetsdagar

Musiklicens från STIM

STIM
08-783 88 00
stim@stim.se

www.stim.se

Musiklicens från SAMI

SAMI
08-453 34 00
info@sami.se

www.sami.se

Beställa sopcontainer

Vivab
0757-27 40 00
vivab@vivab.info

www.vivab.info

Frågor om torghandel

Falkenbergs kommun
Henrik Selamis
Trafiktekniker,
Stadsbyggnadskontoret
0346-88 60 61

www.falkenberg.se

Miljöcertifiering

SIS
08-555 520 00
info@sis.se

www.sis.se

Tips för tillgänglighetsanpassning

Evenemang för alla

www.evenemangforalla.se

Påverkan på kollektivtrafiken

Hallandstrafiken
0771-33 10 30

www.hallandstrafiken.se
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CHECKLISTA TILLSTÅNDSANSÖKAN
Grundläggande uppgifter: Grundläggande
uppgifter om vem som söker tillståndet ska
alltid finnas med. Om sökande är ett företag
eller annan organisation ska man också uppge
en ansvarig fysisk person. Här uppger man
även utdelningsadress, telefonnummer etc.

Publik/deltagare: Vad är det uppskattade
publik- eller deltagarantalet?

Evenemangsbeskrivning: Försök beskriva
evenemanget så detaljerat som möjligt. Vad är
det för typ av evenemang, vilken artist etc.

Säkerhet: Berätta hur du har tänkt lösa
säkerhetsfrågor som t.ex. antal funktionärer
och var de kommer att befinna sig, ange antal
ordningsvakter, ange eventuella vätskestationer
vid motions- eller tävlingslopp. Polismyndigheten
kommer göra en bedömning av behovet av
ordningsvakter.

Brandfarlig vara: Kommer gasol, pyroteknik
eller annan brandfarlig eller explosiv vara
användas?

Platsbeskrivning: Rita en skiss på evenemangets olika områden i skala på en karta.
Kartor hittar du under fliken Om Falkenberg
på Falkenberg.se. Försök få med så många
detaljer som möjligt som t.ex. scener, entréer,
avspärrningar, försäljningsstånd, serveringsytor,
tält, högtalare etc.

Vid större evenemang bör en risk- och säkerhetsbeskrivning upprättas.
Musik eller ljudstörningar: Kommer det
spelas musik? Kommer högtalare användas?
Ange tid för soundcheck. Hur ska ljudnivåerna
kontrolleras? Kommer det vara ljudstörningar
från maskiner eller annat? Ansökan kan
behöva kompletteras med en redovisning av
förväntade ljudnivåer vid publikplats samt vid
närmaste bostadsfasad.

Tider: Ange datum och klockslag. Glöm
inte att räkna med tiden för etablering och
avetablering.
Transporter: Beskriv hur och vilka transporter
som kommer till och från evenemangsplatsen.
Kommer tunga fordon eller andra arbetsfordon
användas?

Reklam: Kommer marknadsföringsmaterial
som t.ex. affischer, trottoarpratare, banderoller
eller liknande användas?

Kringliggande verksamheter: Kommer
kringliggande verksamheter eller boende
påverkas ur säkerhetssynpunkt?
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Statoil

Ågårds
industriområde

Bowlinghall

Skjutbana

Småbåtshamn

Hamnkontor

Brukshundk

M

TILLFÄLLIG EVENEMANGSSKYLTNING
Sandgatan
Arvidstorpsvägen
Varbergsvägen
Halmstadvägen
Halmstadvägen
Kristineslättvägen
Strandvägen
Strandvägen
Strandvägen
Strandvägen
Klockaregatan
Peter Åbergs väg
Sanddynevägen

Söder om korsningen med Vallvägen.
minst 25 meter från (gamla E6) länsväg 767 (insida cykelbana).
Söder om Sömmerskevägen
korsningen Kristineslättsvägen.
korsningen Strandvägen, grönområde vid Tullbro kiosken/Bernts bilrep.
endast cykelbron.
endast cykelbron.
korsningen Peter Åbergs väg, båda sidor.
korsningen Ljungholmsvägen vid Tank & Bank
korsningen Nabolagets väg
korsningen Holgersgatan
grönområde vid parkering Kvarngatan, minst 5 meter från Söderledens vägkant och minst 2 meter från innerkant på cykelbanan längs Sanddynevägen.
korsningen Kvekatorpsvägen, minst 5 meter från vägkant.

Ullared
Grönområdet, korsningen väg 153 och väg 154 samt vid turistinformationen.
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KOMPLETTERANDE UPPGIFTER TILL MILJÖ- OCH
HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN VID ANSÖKAN
OM TILLSTÅND TILL UTOMHUSSPELNING
Ansökan om polismyndighetens tillstånd till
utomhusspelning skickas till miljö- och hälso
skyddsförvaltningen för yttrande. För att miljöoch hälsoskyddsförvaltningen skall kunna göra
en bedömning av lämpligheten av ert arrangemang ur störningssynpunkt behöver vi följande
uppgifter:
• Beskrivning av den valda platsen. Beskriv
varför den aktuella platsen anses vara den
bäst lämpade för verksamheten (ur störningssynpunkt). Redovisa exempelvis scenens
placering och högtalarnas riktning i förhållande
till bostäder. Tänk på att en mindre lämplig plats
kräver skyddsåtgärder i större utsträckning.

vårdsverket har angett riktvärden för ljud
nivåer vid närmaste bostad (utomhus). Finns
för närvarande (januari 2014) endast som
övergångsvägledning Buller från industrier
på Naturvårdsverkets hemsida.
• Redogör för eventuella andra åtgärder som
ni vidtar för att minska störningen för omgivningen i samband med er verksamhet. Som
exempel kan nämnas kontakt med grannar,
annonser, information.
Tänk på att ju bättre underlag miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen får, desto kortare
handläggningstid!

• Bullerberäkning. Redovisa beräknade/förväntade ljudnivåer i förhållande till gällande
riktvärden samt hur man tänker arbeta för
att inte överskrida dessa. Riktvärden för
både publik och bostäder skall redovisas.
Se Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
höga ljudnivåer Fo HMFS 2014:15 för att ta
del av gällande riktvärden för publiken samt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om
buller inomhus FoHMFS 2014:13. Natur-

Destinationsbolaget bör kontaktas innan ni
ansöker om tillstånd hos polismyndigheten.
Där kan ni bland annat få uppgifter om datum
för övriga arrangemang i kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
0346-88 60 00 eller
miljo.halsa@falkenberg.se
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