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SID 1 /2  Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen  

Ansökan om plats för torghandel 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera ansökan om plats för torghandel i enlighet med ordningslagen (1993:1617, 1kap. 2§ första stycket) och 
lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs stad (2§ andra stycket och 25§). Staden kommer att spara dina uppgifter i sju år efter att du lämnat in dem till oss. Läs mer på 
http://sundbyberg.se/dataskydd.  

Sökande 
Namn Organisationsnummer  

Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Ansvarig anordnare 
Namn Personnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Försäljningsplats 
Torg 

Platsnummer Tidsperiod (max 1år) Platsstorlek 

Fr o m T o m 

Typ av försäljning 

Underskrift 
Jag intygar att följa gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sundbybergs stad. 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Blanketten skickas till 

btn@sundbyberg.se  

Sundbybergs stad 
Samhällsbyggnads- och 
serviceförvaltningen 172 92 
Sundbyberg 

Obs! Kopia på F-skattsedel ska bifogas ansökan 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 80 00

http://sundbyberg.se/dataskydd
mailto:btn@sundbyberg.se


SID 2 /2  

Tillståndsbevis – gäller endast underskrivet av kommunen 
Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i enlighet med lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats, m.m.  
Gällande taxa Avgift för angiven period kr För kännedom 

Normalt läge: 1 430 kr/månad, över 16 m  90 kr/m  

Särskilt gott läge: 2500 kr/månad, över 16 m2 160 kr/m2 

2 2
Avgift enligt taxa eller 
angiven period faktureras. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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