
Varmt välkomna! 
Nätverksträff 6 oktober



Pehr Palm
VD Event in Skåne



Stefan Papangelis
Nordic Exhibitions AB



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE
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NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

OM OSS

Första verksamhetsåret 2017. 

Bolagets ägare har en lång och gedigen erfarenhet inom svensk och internationell besöksnäring.   

Sedan starten har bolaget sålt närmare 550 000 biljetter till sina utställningar och evenemang
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NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

Passion för berättelsen

Bolaget producerar och arrangerar 
utställningar med globalt kända 
varumärken kopplat till lärande, 
historia,  science och 
familjeunderhållning.

Bolaget är marknadsledande i Norden 
avseende utställningssegmentet  
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NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

Portfolio av produktioner vi arbetat med

THE EXHIBITION



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

Stefan Papangelis
T:+46738228090 
stefan.papangelis@nordicexhibitions.se

Nordic Exhibitions & Events AB 
Drottninggatan 20
602 24 NORRKÖPING, SWEDEN 

www.nordicexhibitions.com



Auschwitz.

Not long ago. Not far Away



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

Bakgrund

- Ett första samtal med Malmö Stad och Region Skåne togs 2016.

- Världspremiär i Madrid 2018, New York 2019 (”inkl. COVID”), Kansas City 2021.

- Setts av över en miljon besökare innan stoppet i Malmö

- Utställningen går tillbaka till Nordamerika 2023



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

Varför valde vi Malmö som Skandinaviens enda stopp?

- Stort politisk enighet och engagemang i stad och region, samt drivande 
tjänstemän inom en rad förvaltningar som 
skapade förutsättningar.

- Stort engagemang och intresse hos lokala församlingar och andra betydelsefulla 
organisationer

- Goda erfarenheter med Titanic (67 000 besökare 2017). 

- Marknad med stor potential. 

- God samverkan med mässan.  



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

Vilka effekter skapar vi

Tydlig resanledning

- Per idag knappa 70 000 besökare

- Medelålder 46,9 år (exkl. skolelever)

- Målbild +115 000 besökare



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

PR

- Nationellt, regionalt och 
lokalt 
genomslag med en i stort 

sett full 
täckning av samtliga 

svenska medier.



NÄTVERKSTRÄFF – EVENT IN SKÅNE

LÄRANDE OCH SAMMHÄLLSENGAGEMANG

- Ge skolungdomar i Sverige 
möjlighet att besöka 
utställningen

- 22 000 köpta biljetter via 
Stad & Region

- Målbild på totalt 35 000 
skolever

- Nationell samverkan med Forum 
för Levande Historia gällande 
skolmaterial

- Samverkan med SJ avseende 
specialpris på skolresor

- Kulturprogram med åtta 
programpunkter i samabete med 
Kulturförvaltningen och 
Stadsbiblioteket.

Ystads Allehanda 15 juni

Ystad Niondeklassarna besökte 
Auschwitzutställning –
”Det är en hemsk del av historien”

Elena, klass 9G. 
Utifrån det jag visste sedan innan tänkte jag att 
det var så hemskt att det inte kunde bli värre, 
men nu när man står här och ser alla saker så 
inser man ännu mer. Det är bra att det bevaras 
på det här sättet så att vi kan komma hit och 
lära oss.

Caisa, klass 9G. Det är mycket att ta in. Jag 
kände att jag kunde en del redan, men här sätts 
det i ett helt annat perspektiv. Vi började 
fördjupa oss nu i nian, men jag vet andra som 
börjar lära sig om det ännu tidigare och jag 
tycker att det är bra. Det är viktigt att vi pratar 
om det här.
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Louise Lewenhaupt
Martina Öris

Polismyndigheten
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Louise Lidman Lewenhaupt, jurist, och Martina Öris, handläggare 

Rättsavdelningen vid Polismyndigheten
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Upplägg

• Varför tillstånd?

• Vad är tillståndspliktig verksamhet? 

– Offentlig plats

– Allmän sammankomst

– Offentlig tillställning

• Hur man går tillväga för att ansöka om tillstånd

• Bästa tipsen för ett smidigt ansökningsförfarande och för att 

genomföra ett säkert och tryggt event. 
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Ordningslagen (OL)

• Trygga ordning och 

säkerhet på allmänt 

tillgängliga platser

• Arbete mot ett gemensamt 

mål: trygga och säkra 

evenemang

• Polismyndighetens 

utgångspunkt: bevilja 

tillstånd
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Offentlig plats, 

1 kap. 2 § OL

Med offentlig plats avses enligt 

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 

redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 

hamnverksamhet, om de upplåtits för detta ändamål och är 

tillgängliga för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 

används för allmän trafik
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Allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar

• Anordnas i syfte att samla deltagare 

och publik

• Privata tillställningar för en begränsad 

krets omfattas inte. 

• Tilldragelser som rent faktiskt men utan 

avsikt förorsakar folksamlingar är inte 

heller tillståndspliktiga, ex. Valborg i 

Lund. 
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Allmän sammankomst, 

2 kap. 1-2 §§ OL

• Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls 

för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild 

angelägenhet

• Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att 

meddela allmän eller medborgerlig bildning
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Allmän sammankomst

• Sammankomster som hålls för 

religionsutövning

• Teaterföreställningar, 

biografföreställningar, konserter 

och andra sammankomster för 

att framföra konstnärligt verk

• Andra sammankomster vid vilka 

mötesfriheten utövas

• Cirkusföreställningar
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Offentlig tillställning, 

2 kap. 3 § OL

• Tävling och uppvisning i 

sport, idrott och flygning,

• Danstillställningar,

• Tivolinöjen och festtåg,

• Marknader och mässor, 

samt

• Andra tillställningar som 

inte är att anse som 

allmänna sammankomster 

eller cirkusföreställningar
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Tillståndskrav

2 kap 4 § OL: 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som 

anordnas på offentlig plats kräver tillstånd

Vissa offentliga tillställningar kräver tillstånd även på plats som inte 

är offentlig:

• Offentlig danstillställning

• Tivoli

• Marknader eller liknande nöjestillställningar som mässor

• Tävling eller uppvisning i motorsport/flygning
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Tävling eller uppvisning i motorsport/på väg med 

fordon

• Enligt 2 kap. 6 § OL ska ansökan om att anordna en offentlig 

tillställning inkomma till Polismyndigheten. 

• Enligt 2 kap. 8 § andra stycket OL ska offentliga tillställningar 

som avser tävling eller uppvisning i motorsport eller tävling 

eller uppvisning på väg med fordon prövas av Länsstyrelsen i 

samråd med Polismyndigheten. 

• Länsstyrelsen har 4 månaders handläggningstid. 
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Anmälningsplikt

2 kap 5 § OL 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte 

kräver tillstånd enligt 4 § ska enligt 5 § i viss omfattning 

anmälas i förväg till Polismyndigheten.
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Ansökan om tillstånd
2 kap. 6 § OL:

- Skriftlig ansökan om tillstånd senast en vecka före AS/OT

- Anmälan får göras muntligen, om möjligt fem dagar innan AS/OT

2 kap. 7 § OL: 

Ansökans innehåll:

– Anordnaren

– Tiden för sammankomsten/tillställningen

– Dennas art och huvudsakliga utformning

– Hur arrangören har tänkt kring ordning och säkerhet 

2 kap. 9 § OL: Ytterligare uppgifter
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Sätt att inkomma med ansökan

• Ansökningsblankett på https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-

ansok/. Skickas till tillstand.syd@polisen.se

• Reception på polisstation

• Brev till adress: Polismyndigheten, Region Syd, 205 90 Malmö

• E-tjänster:

– Konsert/musikevenemang

– Idrottsevenemang

– Handel på offentlig plats

– Begagnande av offentlig plats

• Hur man betalar ansökningsavgift

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/
mailto:tillstand.syd@polisen.se


31
2022-10-05

Bästa tipsen

• Inkom med ansökan i tid

• Betala ansökningsavgiften

• Se till att ha ett så fullständigt underlag som möjligt

• Upprätta en säkerhetsplan 

• Kontakta oss omedelbart om förändringar av ansökan behöver 

göras
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Frågor? 
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Tack!
Rättsavdelningen | Rättssektion Syd | 2022

Louise Lidman Lewenhaupt

louise.lidman-lewenhaupt@polisen.se

Martina Öris

tillstand.syd@polisen.se





Anna Edlund
Länsstyrelsen Skåne



Naturprövningsenheten

Evenemang i naturmiljö, introduktion till 
prövning av samråd, dispenser och tillstånd.

Anna Edlund 2022-10-06



Innehåll

• Lagstiftning som berör evenemang 

• Tips och länkar

• Frågor  

Tid: 10 minuter





Källa: NV INFO-serien 8894, Arrangemang i naturen



Lagstiftning
Miljöbalken 

2 kap Allmänna hänsynsreglerna
7 kap Områdesskydd
8 kap Artskydd
12 kap 6 § Anmälan om samråd 
26 kap 19 § Egenkontroll
29 kap Straffbestämmelser

Terrängkörningslagen
Inga motorfordon i naturen, inte ens med markägarens medgivande. Dispens kan sökas 
hos länsstyrelsen.

Tillstånd till tävling eller uppvisning på väg 
Gäller alla typer av fordon, inte bara motorfordon. Söks hos länsstyrelsen



Allmänna hänsynsreglerna

2 kap miljöbalken

Lokaliseringsprincipen – ska väljas bästa plats med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Försiktighetsprincipen – redan en risk medför skyldigheter att förebygga, hindra och motverka skada. 

Kunskapskravet – tillräcklig kunskap hur människors hälsa och miljön påverkas, hur den kan skyddas och i övrigt tas 
hänsyn till

Bevisbörderegeln – arrangören ska själv kunna visas att dessa regler följs

Man måste själv ha koll! 



Områdesskydd

Områdesskydd enligt 7 kap

• Natura 2000 områden
- Starkt skydd men inga exakta föreskrifter. Tolkning genom bevarandeplanen.
- Gäller både i och invid området  

• Djur- växtskyddsområden
- Föreskrifter som reglerar vad som är förbjudet. Ofta beträdnadsförbud, hela eller delar av året.  

• Naturreservat
- Föreskrifter som reglerar vad som är förbjudet, t ex sätta upp snitslar eller skyltar, tävling, elda, campa, spela 
musik på hög volym.   

Finns både förbud och tillståndsplikt i föreskrifter. Man kan få dispens från förbud, men generellt svårare än att få 
tillstånd. 



Artskydd

Artskydd enligt 8 kap

Gäller överallt, inte bara i skyddade områden

• Växter, lavar och svampar som kan skadas av tramp eller slitage

• Djur 
- Störa häckningen hos sällsynta rovfåglar eller fåglar som har bon på marken
- Förstöra biotoper för insekter och spindlar, murkna stockar mm.  



Anmälan för samråd

12 kap 6 §

Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 
denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras.

Typ av arrangemang? Tid på året? Är platsen känslig? Är vi många?  

Finns det risk för bestående skada eller förändring? 

Använd gärna checklistan i NV vägledning! 



Bra tips 

Var ute i god tid!

Arrangören har eget ansvar och ska själv ta fram underlag

Vem ska jag kontakta?  Allmänna, markägare, övriga? 

Prövningsnivå? Dispens eller tillstånd? Samråd? 

Komplett ansökan och underlag, smidigare handläggning 

Bra kartor Bansträckning eller terrängområde. Start och målområde. 
Serviceanordningar. Parkering.

Bra beskrivning Vad ni vill göra, tidpunkt, varaktighet, max antal startande, är alla ute 
samtidigt?

Försiktighet. Vilka värden finns inom området och hur skyddar ni dem? Eventuella 
frizoner. Vem ansvarar för återställning?



Nyttiga länkar 

Länsstyrelsen Skånes hemsida (lansstyrelsen.se/skane.html

Skyddad natur (naturvardsverket.se)

Arrangemang i naturen (naturvardsverket.se)

Dialog om arrangemang i naturen (naturvardsverket.se)

https://www.lansstyrelsen.se/skane.html
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/friluftsliv/arrangemang-i-naturen/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/8800/978-91-620-8890-3/


Det är lätt att nå oss!

Jourtelefonnummer naturprövningsenheten:  010-224 16 30

Måndag och fredag kl. 13.00-15.00

Tisdag, onsdag kl. 9.30-11.30

Mail: skane@lansstyrelsen.se



Frågor?





Stefan Johansson
Trafikverket



Förutsättningar för 
arrangemang på statlig väg

Stefan Johansson
Senior trafikingenjör

Trafikverket Region Syd 

(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län)

2022-10-0651



Allmän väg är till för allmän samfärdsel 

Trafikverket ska tillhandahålla trafiksäkra vägar med hög 

tillgänglighet.

2022-10-0652

Trafikverket är positivt inställd till 

arrangemang och vill bidra till att dessa kan 

genomföras med god säkerhet för både 

deltagare och trafikanter tillsammans med 

bevarad tillgänglighet på berörda vägar.



Ca 400 arrangemang/år på statlig väg eller 
som påverkar statlig väg i region Syd.

Stora arrangemang som Vätternrundan, 
Ironman, SM cykel, South Swedish Rally, 
O-Ringen, Falserbo Horse Show, Sweden 
Rock mfl.

2022-10-0653

Bilorientering 
Cykeltävlingar
Duathlon 
Festivaler
Filminspelningar
Fotbollsturnering 
Fågelskådning (Tranor) 
Cirkusföreställningar 
Golftävling 
Hästtävlingar 
Korteger 
Löpartävlingar 
Marknader
Militärövningar
Motionslopp på cykel 
Motionslopp löpning 
Motortävlingar 
Mässor 
Orientering 
Parader 
Rallytävlingar
Rullskidtävlingar 
Triathlon 



Vem beslutar?

• Länsstyrelsen (Lst) – Trafikförordningen (TrF) ”tillstånd för 

tävling eller uppvisning med fordon…” (3 kap 84§) samt beslut 

om tillfälliga lokala trafikföreskrifter (10 kap 1§) – trafikreglering 

som behövs för genomförande av ett arrangemang på väg. 

• Polisen – Ordningslagen 

• Trafikverket – Väglagen (43§) – t.ex. uppsättning av skyltar, 

flaggor, scen, ramp m.m. i vägområdet.

Vägmärkesförordningen (VMF) – ansvarar för tillfällig 

vägvisning, uppsättning av varningsmärken och andra 

anordningar för anvisning av trafik.

2022-10-0654



Krav och Råd
Krav

Transportstyrelsens föreskrifter* – ansökan till Lst, ansökans innehåll, samråd m.m. 

Råd

Årligen återkommande arrangemang – kontrollera ev. vägförändringar, vägarbete m.m. 

Nya arrangemang - kontakt med väghållaren i mycket god tid

Lämpligen väljs vägar med:

• vägnummer >499

• högsta tillåtna hastighet 70 km/tim eller lägre

• låg trafikmängd – viktigt med val av tidpunkt

Kontrollera att det vid önskemål om avstängning finns omledningsvägar

*TSFS 2012:28 och TSFS 2018:2. 

2022-10-0655



Kostnader och regeringsuppdrag

Med start 2023-01-01 ska samtliga vägmärken för arrangemang på statlig väg och i vissa 

fall enskild väg ska hanteras av Trafikverket

Kostnaden för åtgärderna kommer att belasta den aktuella arrangören som kommer att faktureras 

av Trafikverket (VMF 8 kap.5§).

Regeringsuppdrag 

Regeringen ger i sitt regleringsbrev Trafikverket i uppdrag att utreda hur arbetssätt och regelverk 

kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller 

påverkar, statlig trafikinfrastruktur. I arbetet ska Trafikverket samråda med relevanta myndigheter 

och andra aktörer.

Analysen och förslag på förändringar ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.

2022-10-0656



Frågor?

2022-10-0657

trafikverket@trafikverket.se

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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David Kaunitz
Prezero



Hållbara event

Återvinning vid event och mässor



Miljötänk är rätt tänk

• Aldrig har frågan om vår miljö varit mer aktuell.

• Miljötänk och ekonomiska vinster går hand i hand.

• Ökad medvetenhet om hållbarhet ökar chansen för 

företags överlevnad.



En hållbar 
samarbetspartner

Därför kallar vi oss för hållbar samarbetspartner.

Hållbarhet behöver inte vara svårt.

Vi är en helhetsleverantör.

Nya perspektiv på hållbarhet.
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En hållbar 
samarbetspartner

Därför kallar vi oss för hållbar samarbetspartner.

Hållbarhet behöver inte vara svårt.

Vi är en helhetsleverantör.

Nya perspektiv på hållbarhet – Zero Waste.





En smidig 
helhetslösning med 
fokus på hållbarhet

Återvinning för evenemang



En hållbar helhetslösning

Med stora mängder varierat avfall och begränsat 

med utrymme för avfallshantering kan återvinning 

känns omöjlig. 

Tillsammans med oss får ni: 

en smart lösning för alla typer av evenemang som 

samtidigt förbättrar er hållbarhetsprofil. 



Helhetslösning för evenemang

Förenklad källsortering

- utformas efter era    

önskemål

- baseras på materialtyp 

och tömningsfrekvens

- utbildning och bra 

informationsmaterial

Effektiviserad återvinning

- sänkt totalkostnad

- enklare att sortera rätt

Förbättrad hållbarhet

- ni blir värdefulla 

resursgivare och hjälper 

till att jobba för 

Zero Waste

01 02 03
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Helhetslösning för evenemang

Förenklad källsortering

- utformas efter era    

önskemål

- baseras på materialtyp 

och tömningsfrekvens

- utbildning och bra 

informationsmaterial

Effektiviserad återvinning

- sänkt totalkostnad

- enklare att sortera rätt

Förbättrad hållbarhet

- ni blir värdefulla 

resursgivare och hjälper 

till att jobba för 

Zero Waste

01 02 03



Stolt 
samarbetspartner

• En svensk klassiker

• Sveriges starkaste man

• Midnattsloppet

• Svenska rallyt

• Sommarrock

• Törebodafestivalen



Tips för dig som vill 
ha ett hållbart event



Tänk efter före
• Hur serveras mat/dryck? koppar/muggar, tallrikar mm

• Vilket emballage kommer att finnas på plats?

• Vilken typ av avfall kommer besökarna ha med sig? 

• Var uppstår avfallet?

• Var passerar besökarna?

• Vilka fraktioner finns det mest av? 

… allt detta kan vi hjälpa er med redan när evenemanget
planeras.



Tänk efter före



Tack.

david.kaunitz@prezero.com | 042-25 15 41





Johan Fjelkner
Sparbanken Skåne





Samhällsengagemang 
för ett levande Skåne

Sparbanken Skåne, Johan Fjelkner



Sparbanken Skånes 
affärsmodell grundar sig på 

sparbanksidén 



© Sparbanken Skåne

Lokala ägare ger unika möjligheter

● Engagerade ägare i form av

– Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta (26 %)

– Sparbanksstiftelsen Finn (26 %)

– Sparbanksstiftelsen 1826 (26 %)

● Swedbank, samarbetspartner (22 %)

● Stiftelserna har en betydande del i att 

förvalta och utveckla sparbanksidén

82

Sparbanken

Skåne AB

Spbstiftelsen

FoF (26%)

Spbstiftelsen

1826 (26%)

Spbstiftelsen

Finn (26%)

Swedbank

(22%)

Starka kontor

Kundcenter

Starka kontor
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”Den goda cirkeln”
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Ägare
Kunder

Vinst
Bank

Samhälle
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Ökad företagsamhet
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En hållbar
ekonomi



En hållbar
ekonomi
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Vårt 
samhällsengagemang 
handlar om att 
investera i framtiden

Vi gör skillnad genom satsningar inom 

utbildning, idrott, forskning, kultur 

och lokalt näringsliv.
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En del av vinsten
från banken stannar 
kvar i regionen och 
gör nytta i Skåne.



Lära av historien
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Tack för i dag!

Guidad tur Auschwitz-
utställningen


