Ansökan om Tillfällig upplåtelse

Ansökan om evenemang i fastighet eller miljö
förvaltad av Statens fastighetsverk
Nedanstående uppgifter behöver Statens fastighetsverk (SFV) för att kunna ta ställning
till om en Tillfällig upplåtelse i önskad miljö är lämplig och möjlig att genomföra.
Läs mer om hur vi arbetar med Tillfälliga upplåtelser på sfv.se

1. Önskad fastighet/miljö
2. Typ av evenemang
Publikt evenemang; konsert, utställning
Privat evenemang; företagsevent, bröllop
Samlingsplats på allmän mark
Annat:

3. Tid för evenemanget
Ange datum och klockslag, inklusive etablerings- och avvecklingstid.

4. Beskriv bakgrund och syfte med evenemanget
Är evenemanget kommersiellt, ideellt eller samhällsnyttigt?

5. Hur många förväntas besöka/delta i evenemanget?
6. Arrangör
Namn på arrangör/bolag och kort beskrivning av bolagets verksamhet
Organisationsnummer:
Fakturaadress:
Referensperson:

e-post:

telefon:

7. Kontaktuppgifter till ansvarig platschef som är med under hela
evenemanget (om inte samma som ovan)
Kontaktperson:
e-post:
telefon:

8. Vilket företag, organisation, privatperson har beställt evenemanget?
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9. På vilket sätt förväntas övrig verksamhet på platsen påverkas?
Finns det behov av att spärra av fastigheter, bilvägar, p-platser, etc?
Tillgänglighet för hyresgäster, allmänhet, byggetableringar, p-platser, stopp för
bussar etc.
SFV kan komma att neka ansökningar där det föreligger risk att verksamheten eller
resultatet därav ej lever upp till statens värdegrunder, stör befintliga hyresgäster / deras
verksamheter eller att det finns risk för bestående skador på fastigheter, kultur- eller
naturmiljöer.

Ofta behöver vi ställa ytterligare frågor om det tänkta evenemanget för att i detalj
behandla din ansökan, vi hör av oss om och när vi behöver mer information.

Viktigt! Ni som Nyttjanderättshavare är ansvariga för att erforderliga tillstånd upprättas,
tex. polistillstånd avseende användande av offentlig plats.

Vi hanterar dina personuppgifter i enkom syfte att behandla ansökan om tillfällig
upplåtelse och i enlighet med dataskyddsförordningen. Här kan du läsa om hur Statens
Fastighetsverk hanterar dina personuppgifter.
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