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Box 2314, 600 02 NORRKÖPING 
Telefon: 011-23 10 80,  
E-post: info@svemo.se 

   

 
 
 
Klubb 
Klubbens fullständiga namn 
 

 
Ansökan om förnyelse 
Banans namn (Se banlicens) Typ av bana 

 Enduro  Trial 
Vi önskar byta namn på ovanstående bana till Postort där banan ligger 

Förnyelsen ska gälla  1 år  3 år 

Koordinater till banan longitud Koordinater till banan latitud Telefon till banan 

 Förändringar har gjorts på anläggningen* 
 
Om förändringar har genomförts gällande Bana 
(utökande av område), Publikområde, 
Uppställningsplatser/depåer, Utrymningsvägar. Då 
ska polisen godkänna bananläggningen och anteckna 
detta på ritningen över bananläggningen. Ändringen 
av bananläggningen ska vara godkänd av polisen 
senast en månad före en tävling eller uppvisning 
(enligt FAP 512-1). 

 Inga förändringar har genomförts. Tillstånd för banan är tillsvidare. 

 

 
Miljöcertifiering/Miljörevision 
Miljöcertifiering datum Om banan utgår från en fast anläggning i närheten (t.ex. motocross) meddela vilken bana den utgår från: 

Miljörevision datum (bifoga miljörevisionsprotokoll) 
 
 

 
Ansvarig person 
 
 

Telefon E-postadress 

Ort och Datum 
 
 

Underskrift ansvarig person 
 

 

Kolla över era papper så att tillstånden fortfarande gäller över kommande licensperiod. 
Om förändringar har gjorts på anläggningen 
ska följande bilaga/bilagor bifogas*: 

 Karta (Rita in ytterområdet på banan)* 

 Miljörevision* 

 Utlåtande från Polismyndighet* 

 Utlåtande från Länsstyrelse * 

 Utlåtande från Kommun* 

 Utlåtande från markägare* 

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE  
AV BANLICENS ENDURO/TRIAL 

Anvisningar: 
Efter utlåtande hos polismyndighet skall fullständig ansökan 
tillsammans med karta insändas till Svemo kansli. Banområde som 
tidigare är godkänt av myndighet måste även vara giltig för kommande 
banlicensperiod. (Kontrollera era papper så att tillstånden fortfarande 
gäller över kommande period).  
Kom ihåg att samtliga förare som kör på bana med giltig banlicens ska 
inneha Svemo förarlicens. 

 

Obligatoriska dokument att bifoga: 
- Miljörevision 
- Karta (Rita in ytterområdet på banan)  
 
Vi behöver få in aktuell karta för att se till 
så vi har den senaste på kansliet. 


	Klubbens fullständiga namn: 
	Banans namn Se banlicens: 
	Typ av bana Enduro Trial: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Vi önskar byta namn på ovanstående bana till: 
	Postort där banan ligger: 
	Förnyelsen ska gälla 1 år 3 år: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Koordinater till banan longitud: 
	Koordinater till banan latitud: 
	Telefon till banan: 
	Förändringar har gjorts på anläggningen: Off
	undefined_5: Off
	Inga förändringar har genomförts Tillstånd för banan är tillsvidare: 
	Miljöcertifiering datum: 
	Om banan utgår från en fast anläggning i närheten tex motocross meddela vilken bana den utgår från: 
	Miljörevision datum bifoga miljörevisionsprotokoll: 
	Ansvarig person: 
	Telefon: 
	Epostadress: 
	Ort och Datum: 
	Karta Rita in ytterområdet på banan: Off
	Miljörevision: Off
	Utlåtande från Polismyndighet: Off
	Utlåtande från Länsstyrelse: Off
	Utlåtande från Kommun: Off
	Utlåtande från markägare: Off


