
 

För- och efternamn* 

Företagsnamn* 

Adress/faktureringsadress (gata, postnr och ort)* 

Telefon* 

 

Personnummer* 

Organisationsnummer* 

E-post* 

Mobiltelefon 

 

Fr o m (ÅÅMMDD)  

 

T o m (ÅÅMMDD) 

 

Ansökan om upplåtelse av plats 

 
 

Lessebo kommun 

365 31 Lessebo 

samhallsbyggnad@lessebo.se, 0478-125 00 

 
 

* = Obligatorisk uppgift 

 
 

Sökande 

Ansökan avser 

 Torghandel (Bergsrådets torg inklusive handelsbodar) – fast eller tillfällig torgplats (kräver ej polistillstånd) ** 

               Övrig upplåtelse av kommunal mark (kan kräva polistillstånd – se övrig information) 

     Behov av el* 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

       Ange vilken typ av produkt som du vill sälja 

 

Önskad upplåtelsetid  

 

      Fyll i denna ruta om du vill förmedla någon ytterligare information till samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

*Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon 
avgift för att bedriva torghandel. För att platsfördelningen ska bli 
så bra som möjligt måste du ändå göra en intresseanmälan. 

JA 

NEJ 

*Observera att el debiteras 25 kr per dag eller 150kr per månad. För food trucks och andra fordon debiteras el efter förbrukad mängd. 

 

  

** Fördelning utav torgplats sker enligt antagna lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Lessebo kommun 



 
 

Datum och sökandens underskrift* Datum och medsökandens underskrift* 

 Ansökan måste inkomma till kommunen senast 4 veckor innan önskad upplåtelsetid.  
 Giltig F-skattesedel ska bifogas till ansökan. 
 Bifoga skiss över den ansökta ytan (ej torgplatserna)  
 Söker du plats för uppställning av food-truck eller liknande måste du bifoga bild på vagn, där även storlek på 

vagnen framgår.  
 Vid försäljning av matprodukter och liknande måste du även ha en giltig registrering i vår eller annan kommun.  
 Vid längre upplåtelsetid av exempelvis food trucks och andra vagnar kan bygglov krävas ifrån myndighetsnämnden, 

kontakta i dessa fall bygg- och miljöenheten.  
 Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa.  
 Avgift erlägges i förskott. (Undantag kan göras i de fall där el debiteras efter förbrukad mängd) 
 Torget är uppdelat i rutor och varje ruta är 3*3 meter. Du kan boka en eller flera rutor i anslutning till varandra i mån 

av plats. 
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel inom Lessebo kommun finns att läsa på www.lessebo.se/torghandel 

 
Tillstånd kan krävas även från Polisen enligt ordningslagen, när offentlig plats ska nyttjas. Se information på 
www.polisen.se/service/tillstånd. Telefon: 114 14, tillståndsexpeditionen.  

     Underskrifter 
 

  
 
 

Övrig information 

 

Hantering av personuppgifter:   

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är att vi 
ska kunna fullgöra vårt avtal med dig angående att hyra en torgplats och tillhandahålla de tjänster du har beställt. Vi har fått dina uppgifter från denna 
blankett. De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna teckna avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i tio år. De personuppgifter vi 
behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi 
kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är 
Samhällsbyggnadsnämnden, Lessebo kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
samhallsbyggnad@lessebo.se eller på telefonnummer 0478-125 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 


