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Kalmar kommun och Polismyndigheten informerar

Att tänka på vid offentliga tillställningar  
och tillfälliga arrangemang
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Förord 
Det är populärt att anordna musik-, teater-, idrottsevenemang och andra publi-
ka event i Kalmar. Antalet tillståndsansökningar i Kalmar har ökat i antal. I och 
med detta ökar också kravet på att få till en fungerande kommunal och polisiär 
verksamhet med bra service till arrangörer och aktörer som valt Kalmar som 
spelplats. 

I Kalmar kommun finns en tillståndsgrupp som ska vara till hjälp för arrangörer 
av olika event. I gruppen ingår kommunala myndigheter, det kommunala event-
bolaget Destination Kalmar samt brandkår och polis. Tillståndsgruppen ska 
ge dig som arrangör en tydlig kanal där du får svar på olika myndighetsfrågor.

För eventuell träff  med tillståndsgruppen, kontakta Kalmar kommun kontakt-
center 0480-45 00 00 så kopplar de vidare

Välkommen önskar vi i Tillståndsgruppen
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Här söker du tillstånd för tillfälliga  
arrangemang såsom: 
• Allmänna sammankomster och offentliga  

tillställningar 
• Användning av offentlig plats 
• Ambulerande försäljning 
• Övriga tillstånd

Allmänna samman- 
komster och offentliga  
tillställningar
Med allmän sammankomst menas:
• Sammankomst som utgör demonstration
• Vissa föreläsningar och föredrag
• Sammankomst för religionsutövning
• Teater, bio, konsert, gatumusik
• Cirkusföreställningar
• Andra sammankomster där mötesfriheten utövas

Med offentlig tillställning menas:
• Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
• Danstillställningar
• Tivolinöjen och festtåg
• Marknader och mässor
• Andra tillställningar som inte kan anses vara allmän-

na sammankomster
• En tillställning är offentlig när den anordnas för all-

mänheten eller när allmänheten har tillträde till den.

Tillståndskrav 
Alla former av allmänna sammankomster som ska 
anordnas på offentlig plats (vägar, torg, parker, etc.). 

Alla former av offentliga tillställningar oavsett var de 
anordnas. Undantag gäller för tävling och uppvisning 
i sport och idrott utomhus om platsen ligger utanför 
detaljplanelagt område. Då räcker det med en anmälan. 

Undantag gäller för teater, konserter och gatumusik på of-
fentlig plats som får anordnas utan tillstånd om det med 
hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen 
och tiden samt de anordningar som avses förekomma kan 
antas äga rum utan fara för ordning, säkerhet och trafik.

Krav på anmälan 
Allmänna sammankomster utomhus som inte anord-
nas på offentlig plats utan på annan plats inom tätbe-
byggt område (ex. privat mark). 

Allmänna sammankomster inomhus inom tätbebyggt 
område. 

Det finns vissa undantag från anmälningsskyldigheten om 
det förväntade deltagarantalet är litet och om de förvän-
tade störningarna bedöms som små. Kolla alltid med po-
lismyndigheten.

Användning av offentlig 
plats 
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte 
utan polismyndighetens tillstånd användas på ett sätt som 
inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplå-
tits för eller som inte är allmänt vedertaget. 

Följande fall kräver tillstånd: 
• Kiosker, korv- och glasstånd 
• Uteserveringar 
• Annonspelare/skyltar, byggnadsställningar 
• Containers och avfallsbehållare 

Tillstånd att utnyttja offentlig plats behövs inte om platsen 
endast tas i anspråk tillfälligt och i obetydlig omfattning 
och om detta sker utan inskränka på någon annans till-
stånd.

Polismyndigheten

A

B

A
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Ambulerande försäljning 
Med ambulerande försäljning avses enstaka och tillfällig 
försäljning. Vid försäljning krävs att man söker polistill-
stånd (gäller inte tryckta skrifter och välgörenhets- och de-
monstrationsmärken). I ansökan ska adressen uppges samt 
om du vill ställa upp något, till exempel ett bokbord, tält, 
foodtruck eller liknande. En bifogad kartskiss där place-
ringen och måtten på det som ska ställas upp tydligt fram-
går. Ytan får högst vara 1m2. 

Innan ansökan om tillstånd görs ska verksamheten regist-
reras enligt livsmedelslagen hos miljöavdelningen på sam-
hällsbyggnadskontoret. Mer information hittar du i Kal-
mar kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Övriga tillstånd 

Sprängning och skjutning 
Sprängning och skjutning med eldvapen får inte ske utan 
tillstånd inom detaljplanelagt område. 

Fyrverkerier och liknande 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan till-
stånd från polisen. Det är dock alltid förbjudet att använda 
pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Länssjuk-
huset. 

På påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från 
klockan 20.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag, får 
pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndig-
heten, med undantag för Larmtorget och Stortorget.

Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara 
närmare bostadsbyggnad än 25 meter. 

Vid frågor som rör pyrotekniska varor (ex. fyrverkerier) 
eller eldning av skilda slag ska även brandkåren kontaktas. 

Kontakt 
Tillstånd Kalmar 114 14 • tillstand.kalmar@polisen.se
För mer information och för blanketter, vänligen 
gå in på Polisens hemsida www.polisen.se.

Polismyndigheten
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Ansökan om nyttjande av offentlig plats skall inlämnas 
till polismyndigheten i så god tid att Samhällsbyggnads-
kontoret har ansökan tillhanda i rimlig tid för en så 
effektiv och grundlig handläggning som möjligt. I mer 
komplicerade fall och vid hög belastning behövs längre 
handläggningstid. 

Att ansöka om nyttjande av offentlig plats
Kontakta Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret 
för information om lämpliga platser och ev. platsbokning, 
elanslutningar, trafikregleringar, avspärrningar mm. Sam-
hällsbyggnadskontoret informerar också om andra lämpli-
ga myndighetskontakter.

Ansökan på särskild blankett (hämtas hos polismyndighe-
ten www.polisen.se) med bilagda nödvändiga handlingar 
inlämnas till polismyndigheten. 

Uppgifterna skall vara komplett ifyllda med datum och 
klockslag för start och slut, telefonnummer, e-postadress, 
ansvarig anordnare och annan eventuell kontaktperson. 

Med ansökan skall tydlig och skalenlig ritning bifogas, pla-
cering av loger, scener, toaletter, publikplatser, serverings-
område och avgränsningar m.m. skall tydligt framgå. 

Ansökan skickas av polismyndigheten till Kalmar kom-
mun (Samhällsbyggnadskontoret) för yttrande. I yttrandet 
kan Samhällsbyggnadskontoret meddela villkor som berör 
skötsel av den offentliga platsen, markanvändningen, mil-
jön, stadsbilden, trafiken och avgifter. Samhällsbyggnads-
kontoret remitterar vidare till berörda kommunala myn-
digheter, sammanställer respektive myndigheters yttrande 
till ett gemensamt kommunalt svar och återsänder till po-
lismyndigheten för beslut.

Kalmar kommun 
samhällsbyggnadskontoret

Kontakt 
Kontaktcenter 
0480-45 00 00 •  sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Trafik, markupplåtelse och evenemang
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Kalmar kommun 
samhällsbyggnadskontoret

Livsmedel 
De flesta livsmedelsföretag behöver registreras hos sam-
hällsbyggnadskontoret innan verksamheten startas. Ibland 
är det svårt att avgöra om en verksamhet är ett livsmedels-
företag och ska registreras eller inte. Livsmedelsinspektö-
rerna på samhällsbyggnadskontoret hjälper till med dessa 
gränsdragningar. Registrering kan göras via kommunens 
hemsida så kallad e-registrering eller med hjälp av en re-
gistreringsblankett. En registreringsavgift samt en kon-
trollavgift tas ut. Företagen ansvarar för att ha rutiner för 
livsmedelssäkerhet, märkning och spårbarhet.

Bygglov och bygganmälan 
Om arrangemanget kräver byggnader eller större anord-
ningar ska samhällsbyggnadskontoret alltid kontaktas. Pla-
cering, utformning och tid för uppställning ska då redo-
visas. Observera att även skyltar och banderoller kan vara 
bygglovspliktiga.

Offentlig förevisning av djur 
Med offentlig förevisning menas djurhållning vars huvud-
syfte är att visa djuren för allmänheten. Då krävs det ett 
godkännande från länsstyrelsen. Om förevisningen har en 
sammanlagd varaktighet på mindre än sju dagar under ett 
år behövs inget godkännande, men observera att det finns 
särskilda föreskrifter från djurskyddsmyndigheten som ska 
följas. Om en tillfällig förevisning gäller vilda djur så ska 
dessutom en anmälan göras till länsstyrelsen. Kommunen 
ska alltid informeras. 

Avfall och avlopp – tänk på:
Det ska alltid finnas tillgång till kärl för avfall, finns möjlig-
heter till källsortering bör detta utnyttjas.

Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för det förväntade 
antalet besökande. Avloppsvattnet från toaletter, för såväl 
besökande som personal, ska tas omhand och tillföras det 

kommunala spillvattennätet. Det kan ske genom slamtöm-
ning eller direkt påkoppling på ledningsnätet, dock efter 
kontakt med Kalmar Vatten AB.  Detsamma gäller för hus-
hållsspillvatten, t.ex. diskvatten.

Musikljud 
Grundregeln är att besökare ska kunna lyssna till musiken 
utan att riskera hörselskador samt att kringboende ska kun-
na ha ostörd nattsömn. Placera inte högtalare i höjd med 
öronen och rikta dem bort från bostäder. Som arrangör är 
du skyldig att visa att ljudnivåerna är lägre än de riktvärden 
som finns för höga ljudnivåer. 

Folkhälsomyndigheten har särskilda riktvärden i allmän-
na råd FoHMFS 2014:15 om höga ljudnivåer som inte får 
överskridas:

Kontakt 
Kontaktcenter 
0480-45 00 00 • sam.byggnadskontoret@kalmar.se 

Länsstyrelsen  
010-223 80 00 • kalmar@lansstyrelsen.se

Kalmar Vatten  
0480-45 12 10 •  info@kvab.kalmar.se

Miljö och bygg

Ljudnivå vid 
publik plats

Ekvivalent  
ljudnivå (dBA)

Maximal  
ljudnivå (dBA)

Där barn < 13 år 
inte har tillträde

Där både barn/
vuxna har tillträde

Arrangemang 
riktade till barn

100 115

97 110

90 110

Ekvivalent ljud är medelljudnivån under en viss tid.
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Serveringstillstånd krävs vid försäljning av starköl, 
vin, andra jästa drycker och spritdrycker. Tillstånd kan 
medges för servering till allmänheten eller slutet säll-
skap vid enstaka tillfälle. Kommunen kan villkora ett 
tillståndsbeslut med exempelvis krav på förordnade ord-
ningsvakter. 

Öl klass II (folköl) kan inte serveras vid tillfälliga tillstånd 
eftersom det krävs stadigvarande serveringstillstånd.

Prövning av lämplighet 
För att få serveringstillstånd krävs att sökanden uppfyller 
högt ställda krav på personlig och ekonomisk lämplighet. 
Sökanden ska genomgå ett kunskapsprov på alkohollagen 
som görs hos kommunen. Vid ansökan om serveringstill-
stånd inhämtar kommunen regelmässigt yttranden från 
Polismyndigheten, Kronofogden och Skatteverket. 

Mat- och lokalkrav 
Vid serveringen ska ett varierat utbud av tillredd mat till-
handahållas. Serveringsområdet måste vara avgränsat och 
det ska finnas tillräckligt antal med sittplatser för gästerna. 
Området måste också vara lämpligt ur brandsäkerhetssyn-
punkt. Kommunen inhämtar yttranden från samhällsbygg-
nadskontorets miljöenhet och brandkåren.

Ansöknings- och anmälningsblanketter 
Blanketter hittar du på Kalmar kommuns hemsida (www.
kalmar.se) under rubriken Blankettarkiv. Det går också bra 
att beställa blanketter från kontaktpersonerna. 

Kalmar kommun 
socialförvaltningen

Kontakt 
Margareta Ekeroth Åkesson  
0480-45 09 22 • margareta.ekeroth@kalmar.se

Bo Johansson  
0480- 45 22 59 • bo.johansson_1@kalmar.se

Tillstånd krävs för att få servera alkohol
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Vid vissa tillfällen behöver en anmälan inlämnas eller 
ett tillstånd sökas hos brandkåren. De tillfällen där det 
behövs vid offentliga tillställningar och liknande är föl-
jande: 

Hantering av brandfarliga och explosiva 
varor 
Vid hantering av brandfarliga och explosiva varor vid of-
fentliga tillställningar krävs oftast tillstånd för hantering-
en. Kontakta brandkåren i god tid före arrangemanget för 
mer information. 

Övernattningar i skolor och liknande
Skolor och liknande lokaler är ur utrymningssynpunkt inte 
byggda för sovande personer. Detta gör att övernattningar 
i sådana lokaler inte alltid kan tillåtas. En del av kommu-
nens skolor är dock godkända och vid övernattning i dessa 
ska en anmälan göras till brandkåren.

Eldning 
Större eldningar skall alltid anmälas till brandkåren. Vid 
valborgsmässoeldar och liknande skall släckredskap finnas 
tillgängliga och en ansvarig person utses. Anmälan skall 
göras i god tid så att brandkåren får en möjlighet att be-
siktiga platsen.

Kalmar kommun 
brandkåren

Anmälan till brandkåren

Kontakt 
Brandkåren  
0480-45 75 11 •  raddning@kalmar.se
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Avgifter 
Alla tillstånd är i regel avgiftsbelagda enligt lagstiftningen 
och gällande taxor. Respektive myndighet kan lämna mer 
information om avgifternas storlek. 

Blanketter 
Blanketter för tillstånd och anmälan får du på respektive 
myndighet. Tänk på att vara ute i mycket god tid vid ansök-
ningar! Vissa blanketter och annan information hittar du 
också på Kalmar kommuns hemsidor. Adressen är: www.
kalmar.se

Information till närboende 
Arrangören bör dela ut skriftlig information till närboen-
de. Tala om vad som ska hända, när det ska ske och ange 
även kontaktpersoner och telefonnummer. 

Gatumusik 
Utövande av gatumusik får endast ske mellan klockan 
14.00 och 18.00 dagligen och under förutsättning att ljud-
förstärkare eller högtalare inte används. Om du har poli-
stillstånd för att utöva gatumusik, gäller istället det som 
anges i tillståndet. 

Högtalarutsändning 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap till 
personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare 
eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.

Förtäringsförbud 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig 
plats. För mer information se www.kalmar.se.

Övrigt


