ANSÖKAN OM UPPLÅTELSE AV PLATS
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Sökande

För- och efternamn

Personnr

Företagsnamn

Organisationsnr

Adress/faktureringsadress (gata/box, postnr och ort)
E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Ansökan avser (kryssa i önskad ruta samt fyll i efterfrågad information):
□ Torghandel –torgplatser
□ Sätuna torget: 1 plats a 60 kvm och 2 platser a 12 kvm
□ Valsta torget: 2 platser a 12 kvm
□ Stora torget Sigtuna: 3 platser a 12 kvm och 4 platser a 9 kvm
□ Silver torget Sigtuna Stadsängar: 3 platser a 12 kvm
□ Annan plats…………………..
Varor till försäljning:
Önskad upplåtelsetid: fr o m – t o m (ÅÅMMDD) -----------□ Uteservering (bifoga skiss på uteservering inklusive yta - kräver polistillstånd)
Önskad upplåtelsetid: fr o m – t o m (ÅÅMMDD) -----------□ Övrig upplåtelse av kommunal mark (kan kräva polistillstånd – se övrig info, sid 2)
Plats på kommunal mark (bifoga kartskiss):
Beräknad yta:
Önskad upplåtelsetid: fr o m – t o m (ÅÅMMDD) ------------
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Typ av aktivitet/försäljning:
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Övrigt information angående ansökan:

Datum

Underskrift sökande

Övrig information:
• Ansökan måste inkomma till kommunen senast 4 veckor innan önskad upplåtelsetid.
• Giltig F-skattesedel ska bifogas ansökan.
• Bifoga skiss över den ansökta ytan (ej torgplatserna)
• Söker du plats för uppställning av restaurangvagn eller liknande måste du bifoga bild på vagn, där även
storlek på vagnen framgår.
• Vid försäljning av matprodukter och liknande måste du även kontakta kommunens miljö- och
hälsokontor för godkännande.
• Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.
• Hyran erlägges i förskott.
Polistillstånd
Tillstånd krävs även från Polisen enligt ordningslagen, när offentlig plats ska nyttjas.
Se information på www.polisen.se/service/tillstånd. Telefon: 114 14, tillståndsexpeditionen.
Polisens ansökningsavgift är 870:Blanketten sänds till:
Sigtuna kommun
Rebecca Wennberg Nelson
Samhällsbyggnadskontoret 195 85
MÄRSTA
markupplatelse@sigtuna.se

Kontaktperson: Rebecca
Wennberg Nelson
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon växel: 08-591 260 00

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att
handlägga, administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens
ansvarsområde. Behandling sker enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan.
Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun,
Kommunstyrelsen, 195 85 Märsta. Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma
adress eller ringa 08-591 260 00.

