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Fortifikationsverket är de som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter. På regeringens 
uppdrag ser de till att försvaret har mark, lokaler och väl fungerande anläggningar för sin 
verksamhet. 
 
Spelhobbyförbundet Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund. Hos Sverok samlas 
alla föreningar som sysslar med någon form av spel eller spelkultur såsom brädspel, rollspel, 
kortspel, cosplay, datorspel, tv-spel och även lajv, paintball och airsoft. 
 
Just lajv, paintball och airsoft är områden inom Sverok där medlemmar och föreningar är i 
behov av stora områden för sin verksamhet. Från stora naturområden långt ifrån bebyggelse 
till mindre skogsområden nära städer till övergivna byggnader och liknande. 
 
Områden är något som Fortifikationsverket har och i undantagsfall kan hyra ut till 
lajvarrangörer och liknande i Sverok, men det finns en del regler kring detta. 
 
Den här texten ger mer information om vilka förutsättningar som krävs för att en uthyrning 
kan vara aktuell. 
 
Vad gäller för Fortifikationsverkets områden: 
 

 Förfrågan om nyttjande av mark måste inkomma till Fortifikationsverket minst sex 
månader innan planerat arrangemang. Definitivt svar på förfrågan kan dock lämnas 
tidigast några veckor innan arrangemanget ska äga rum. 

 Fortifikationsverket upplåter inte områden som nyttjas av Försvarsmakten. 

 På stora delar av Fortifikationsverkets mark finns oexploderad ammunition och 
därmed förbud mot grävning och eldning. 

 Områden som inte nyttjas av Försvarsmakten kan i undantagsfall upplåtas till tredje 
man, det förutsätter dock  att området är lämpligt att upplåta utifrån de specifika 
markförhållanden som råder inom området. 

 Fortifikationsverket kan inte tillhandahålla en lista över tillgängliga områden. Om ni 
är osäkra, skicka en förfrågan. 

 
Hur går man tillväga för att hyra områden hos Fortifikationsverket? 
 

 Gå alltid via Fortifikationsverkets centrala funktion för uthyrning och inte via lokala 
kontakter på orten. 

 Ansökan skickas till fortv@fortifikationsverket.se 

 En förfrågan ska innehålla exakt datum, kartbild över önskat område samt ingående 
beskrivning av verksamheten och vad området ska användas till. En förfrågan som 
innehåller önskemål om att Fortifikationsverket ska ta fram en lämplig plats för ett 
arrangemang kan tyvärr inte handläggas. 
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 Det är inte säkert att områden som tidigare nyttjats för lajv kan nyttjas för 
kommande arrangemang. 

 Ha en dedikerad kontaktperson i er arrgrupp som sköter kontakten med 
Fortifikationsverket. 
 

 
Denna guide är upprättad 2018-11-26 och innehållet ska ses som riktlinjer som gäller minst 
12 månader framöver. 
 
 
 


