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Søg om tilladelser
Events eller arrangementer på gader og stræder kan være en god måde
at gøre opmærksom på Jer selv eller en konkret sag. Inden I går i gang, er
det dog en god idé at finde ud af, om I må, hvornår I må, og hvordan I
skal gøre det.
Skabelon til en god ansøgning om tilladelse
Tidsforbrug: 10 minutter

Vejledning
Som udgangspunkt kan foreninger få tilladelse til næsten alle events. Så længe I forholder Jer i god ro og orden
og rydder op efter Jer selv. Af sikkerhedsmæssige og logistiske årsager skal I dog have tilladelse, hvis I skal
afholde en større event, som fx involverer en ”fast bod” eller mange mennesker.
Tre skridt til den gode ansøgning:
•
•
•

Skrive ansøgningen
Sende den til den rigtige
Sikre Jer at ansøgningen er modtaget

Det er en god idé at ringe til både kommunen og politiet, før I sender ansøgningen. I kan spørge, om
ansøgningen skal indeholde noget specielt, hvem I skal adressere den til, om der kan være nogle problemer i
forbindelse med tilladelsen, om I kan nøjes med at sende en mail osv.
Ansøgningen til politiet skal indeholde dato, tidsrum og sted for eventen, navn, adresse, telefonnummer og
CPR-nummer på den ansvarlige person. Desuden skal der vedlægges en kortfattet beskrivelse af eventen, samt
oplysninger om forventet deltagerantal og evt. rute.
Ansøgninger til kommunen skal som minimum indeholde dato, tidsrum og sted for eventen. Derudover skal
den indeholde navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige person. Desuden er det en god idé at
vedlægge en kortfattet beskrivelse af eventen samt at nævne, at I har indhentet tilladelse fra politiet.
Hvis eventen indbefatter alkohol, høj musik, salg, bilkørsel i en gågade, eller en stand, der kan forhindre
udrykningskøretøjer i at komme frem, kan det give problemer med tilladelsen. Det er derfor en god idé at gøre
opmærksom på det, hvis arrangementet ikke indeholder ovenstående elementer. Det vil lette
ansøgningsprocessen.
Husk at sende ansøgningen i god tid - helst før end 14 dage forinden. Det er så surt at skulle aflyse i sidste
øjeblik, fordi gågaden er optaget af andre arrangementer!
Neden for finder du en skabelon til ansøgning om tilladelse til dit arrangement.

Materialer
•

Skabelon til ansøgning (doc)
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