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Ansøgers navn 
 

Adresse 

 

Post nr. og by 

 

 

 

 

FORSIKRINGFORHOLD 

Jævnfør § 23 i bekendtgørelse om offentlig forlystelse skal ejeren af en offentlig forlystelse tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor publikum. Ansvarsforsikringen 

skal som minimum udgøre 5 mill. Kr. ved personskade og 2 mill. Kr. ved tingskade. 

De bedes derfor oplyse: 

Forsikringsselskabets navn Police nr. 

 

Dato Ansøgers  underskrift 

 

Udfyldes af politiet 

 

 

Tilladelse til ansøgte forlystelse meddeles på de betingelser, der er 

anført på blankettens bagside 

 

 

Der kan ikke meddeles tilladelse til ansøgte forlystelse. Se nærmere  

begrundelse på vedlagte bilag 

 

 

 

                             Stempel                                                                              Dato og underskrift 

Jour.nr. 

Dato 

ANSØGNING OM OFFENTLIG 

FORLYSTELSE 

I medfør af bekendtgørelse om offentlig forlystelse 

 

 

 

Arrangørens navn 

Ansøgers CPR. nr. Ansøgers  kontakt tlf. nr. 

Ansøgers  E-mail  

Forlystelsens art 

Sted for afvikling Ca. antal deltagere 

Dato for afvikling Tidsrum for afvikling 

 

NORDJYLLANDS POLITI 



2/2010 

BETINGELSER FOR AFHOLDELSE AF OFFENTLIG FORLYSTELSE 

Generelle betingelser gældende for alle offentlige forlystelses arrangementer 

 Grundejerens samtykke skal forligge og eventuelle af denne stillede betingelser skal overholdes. 

 Der skal altid deltage et passende antal kontrollører til sikring af ro og orden. 

 Der skal altid være stilles tilstrækkelig toiletkapacitet til rådighed. 

 Stedets inventaropstilling skal altid foretages efter en af BRANDMYNDIGHEDEN godkendt pladsfordelingsplan. 

 Ved deltagelse af mere end 150 personer i telt eller forsamlingshus på over 50 m² , skal arrangementet anmeldes til 

BRANDMYNDIGHEDEN senest 30 dage før lokaliteten skal anvendes. 

 Der må ikke udføres beskyttet musik uden samtykke fra KODA, Landemærket 23-25, postboks 2154, 119 København K, tlf. 

 3330 6300. 

 Betingelser stillet af region/kommune skal overholdes. 

 Betingelser i bekendtgørelse om offentlig forlystelse skal overholdes. 

 Indgår der nogen form for bortlodning (der sker betaling for at opnå gevinstchance), skal dette anmeldes til-/ansøges om 

hos politiet på særskilt blanket. 

 Indgår der fyrværkeri i arrangementet, skal der ansøges særskilt herom hos BRANDMYNDIGHEDEN. 

 Sker der salg/servering af levnedsmidler, eksempelvis is, pølser, brød, er dette undergivet anden lovgivning og 

retningsliner herom bør indhentes hos FØDEVAREREGION NORD. 

 Særlige forlystelsesapparater, jævnfør bekendtgørelsens § 16, skal synes hvert år inden ibrugtagning. 

 Indgår der skydning ved skydebod eller i skydetelt skal følgende betingelser overholdes: 

 Der må kun anvendes luftgevær eller luftpistol. 

 Der må kun benyttes blyhagl eller pile på indtil 3 meters af afstand. 

 Lokalets/teltets væg og lofter skal være af bedste kvalitet af imprægneret presenning, ravdug, tætvævet 

teltdug eller mindst 1 cm fyrretræ og i øvrigt være forsvarlig indrettet. 

 Der skal etableres et kuglefang af mindst 3 mm jernplade bag skiverne i en udstrækning af mindst 75 cm 

udenfor skivernes yderkant. 

 Skydningen skal til enhver tid ledes af en voksen og ansvarlig person. 

 I den del af lokalet/teltet, der ligger foran skydestandpladsen, må der ikke opholde sig andet personale end 

det, der er nødvendig for skydningens gennemførelse. 

 Der skal tegnes særskilt forsikring til dækning af ethvert erstatningskrav, som kan gøres gældende for skade 

foranlediget ved skydningen. Forsikringen skal dække såvel person- som tingskade. 

 

Særlige betingelser, der gælder for den ansøgte forlystelse. 

 Til ansøgte arrangement skal der som  minimum være                        kontrollører. 

 Til ansøgte arrangement skal der som  minimum være                        autoriserede dørmænd. 

 Såvel kontrollører som dørmænd skal altid optræde i let genkendelig påklædning, eksempelvis ens trøjer/veste. 

 Arrangementet skal slutte senest kl.   

        Øvrige betingelser, se vedlagte bilag.    

 

POLITIDIREKTØREN I NORDJYLLAND 


