
1 (5)

Postadress:291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane

Hässleholms MK
Hövdingegatan 24
281 33 Hässleholm

 
Tävling på väg 

Beslut

Länsstyrelsen meddelar tillstånd till tävling på väg. Se 3 kap 84 § 
trafikförordningen (1998:1276). Tillståndet gäller enligt följande:

Motortävling:                               Hässleholms GP

Tidpunkt: Dag 1. 30 april 2022 klockan 15.00 
–18.00
Dag 2. 1 maj 2022 klockan 10.00-
16.00 

Anordnare: Hässleholms MK
Hövdingegatan 24
281 33 Hässleholm

Tävlingsledare: C G Wilke 070-521 58 02

Tävlingsform: Rally, riks- och distriktstävling

Antal tävlande: Max 120 stycken

Start- och målplats: Hässleholms Garnison, 
Hässleholms kommun

Tävlingsbana: Enligt karta, se sidan 2 i aktuellt 
beslut

 
Tillstånd enligt ordningslagen
Länsstyrelsen har i remiss begärt att Polismyndigheten ska yttra sig 
om det krävs tillstånd för offentlig tillställning enligt ordningslagen i 
samband med tävlingen. Polismyndigheten har i yttrande anfört att det 
bedöms möjligt att befria er som anordnare från skyldigheten att söka 
tillstånd för offentlig tillställning. Se 2 kap 4 och 8 § § ordningslagen 
(1993:1617).

Länsstyrelsen finner inte skäl att göra annan bedömning för de delar 
som har direkt samband med tävlingen.

Beslut

Datum
2022-02-22

 

Ärendebeteckning 
258-47673-2021



Beslut 2 (5)Länsstyrelsen 
Skåne 2022-02-22 258-47673-2021

_________________

Länsstyrelsen i Skåne läns lokala 
trafikföreskrifter till följd av tävling på väg; 

beslutade den 22 februari 2022.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap 1 § tredje stycket och 
10 kap. 3 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 § Nedan angivna lokala trafikföreskrifter ska gälla på den i karta 
blåmarkerade specialsträckan inom Hässleholms kommun den 30 april 
2022 klockan 07.00 – 1 maj 2022 klockan 18.00.

2 § Förbud gäller mot trafik med fordon. Förbudet gäller även på 
vägsträcka mellan närmaste allmänna eller enskilda väg och starten 
samt på vägsträcka mellan målet och närmaste allmänna eller enskilda 
väg.

3 § Förbudet gäller inte fordon som framförs av tävlande, funktionär 
eller fordon som med sträckchefens medgivande fått tillstånd att 
framföras på specialsträckan vid in- och utpassering. Förbudet gäller 
inte heller utryckningsfordon.

4 § På anslutande vägar till specialsträckan får fordon inte stannas 
eller parkeras mellan anslutningen och 200 meter före anslutningen. 
Förbudet gäller på båda sidor av vägen.

Karta 1 §

__________________



Beslut 3 (5)Länsstyrelsen 
Skåne 2022-02-22 258-47673-2021

Föreskrifter

För tävlingen gäller 14-16 §§ i Transporstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på 
väg, TSFS 2018:2.

Länsstyrelsen meddelar ” Föreskrifter för tävlingar med motordrivna 
fordon på väg” som ska gälla i tillämpliga delar för tävlingen (se 
bilaga 1).

Särskilda villkor
Vid planeringen och genomförandet av tävlingen ska anordnaren 
beakta följande särskilda villkor.

Detta beslut gäller under förutsättning att ägarna till berörda vägar 
lämnat skriftligt medgivande både till att vägen får användas och till 
de avstängningar som behövs för tävlingen. Anordnaren ansvarar för 
kontrollen att det är behörig företrädare som undertecknat 
medgivandet. Medgivandet måste kvarstå vid tidpunkten för 
genomförandet av tävlingen.

Anordnaren ska i god tid före tävlingen informera fastighetsägare, 
boende och nyttjanderättshavare längs den avstängda sträckan om 
avstängningen. Anordnaren ska se till att eventuella transporter till och 
från fastighetsägare, boende och nyttjanderättshavare längs den 
avstängda sträckan kan genomföras. Villkoret att sådana transporter 
ska kunna genomföras gäller inte om transporterna kan genomföras 
via annan väg eller på annat sätt utan onödigt dröjsmål. 

Anordnaren ska före tävlingen låta kontrollera att fordonen är 
tillförlitliga ur säkerhetssynpunkt. 

Anvisningar som under tävlingens genomförande kan komma att 
meddelas av Polismyndigheten ska följas. 

Berörda ska informeras om arrangemanget, exempelvis 
räddningstjänsten, SOS Alarm och länstrafiken. 

Nödvändiga vägmärken ska sättas upp i samråd med väghållaren. På 
eller invid väg får markering ske eller skylt sättas upp endast efter 
medgivande av väghållaren, markägaren eller Polismyndigheten. 
Skyltning och trafikanordningar av detta slag ska bekostas av den som 
anordnar tillställningen. Se 8 kap 4 och 5 §§ vägmärkesförordningen 
(2007:90). Markering eller skylt ska tas bort omedelbart efter 
tävlingens slut. 

Anordnaren ska i samråd med väghållaren vidta de åtgärder som 
behövs för utmärkning av beslutade lokala trafikföreskrifter (se ovan).



Beslut 4 (5)Länsstyrelsen 
Skåne 2022-02-22 258-47673-2021

Undantag
Länsstyrelsen beviljar undantag från gällande hastighetsbegränsning 
på den för tävlingen avstängda specialsträckan. Se 13 kap 3 § 2 p och 
3 kap 17 § trafikförordningen.

Kontaktuppgifter 
Ida Persson telefon 010-224 17 28, telefontid 09.00-12.00
Länsstyrelsens växel telefon 010-224 10 00
E-post skane@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer i 
ämnesraden i e-postmeddelandet.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Eva Fjelkner med länsassessor 
Ida Persson som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också länsassessor Anna-Britt D. Adell medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kopia till
Polismyndigheten registrator.syd@polisen.se A048.082/2022
Skånetrafiken trafikremisser@skanetrafiken.se
Hässleholms kommun kommunen@hassleholm.se
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
2. Föreskrifter för tävling med motordrivna fordon på väg
3. Polismyndighetens yttrande den 25 januari 2022 
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Beslut 5 (5)Länsstyrelsen 
Skåne 2022-02-22 258-47673-2021

Ni kan överklaga beslutet 
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut om tävling på väg, kan ni 
skriftligen överklaga beslutet hos Transportstyrelsen.

Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut enligt ordningslagen, kan ni 
skriftligen överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Skåne antingen via e-post; 
skane@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det Transportstyrelsen 
alternativt Förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
skane@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 10 00. Ange 
beslutets ärendebeteckning.

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
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