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Ansökan om korttids
upplåtelse av offentlig
plats

SKICKA TILL
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
EXPLOATERING
TUNA TORG 1
186 86 VALLENTU NA

Den 28 april 2014 fastställde kommunfullmäktige i Vallentuna en taxa för upplåtelse av
offentlig plats. Från och med den 1 januari 2015 tillämpar kommunen taxan.
Nästan alla iordningställda platser utomhus i Vallentuna kommun där allmänheten kan röra
sig fritt är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentliga
platser till försäljning, evenemang och liknande måste normalt tillstånd sökas hos
polismyndigheten. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, vilket betyder
att polismyndigheten inte kan utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.
Innan du ansöker om tillstånd hos polismyndigheten bör du ansöka om tillåtelse av
kommunen att använda en viss plats för ett visst ändamål för att undvika att betala
handläggningsavgift hos polisen om kommunen skulle avstyrka ansökan.
Vilken plats avser ansökan och under vilken tidsperiod? (Ex. Tuna torg 1 den 1 januari
mellan kl. 12 och 15)

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Vad avses platsen att användas till?

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Dokument som bifogas ansökan:

Önskemål för upplåtelsen:



Karta/skiss



Tillgång till el



Övriga dokument



Köra in på torgyta, parkmark etc.

Beskrivning: ...............................................
OBSERVERA!
Övrig information som du som sökande måste förhålla dig till (se separata dokument):

• Vallentuna kommuns lokala ordningsföreskrifter
• Taxa för upplåtelse av offentlig plats
• Karta över brandgator inom Vallentuna centrum som inte får blockeras


Jag intygar att jag har tagit del av informationen ovan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 50 00
SBF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

BLANKETT
SID 2/3

Personuppgifter/Betalningsansvarig
NAMN PERSON/FÖR ETAG

PERS/ORG NUMMER

YRKE/ TITEL

POSTADRESS

POSTNUMMER

ORT

TELEFO N DAGTID

E-POSTADRESS

Härmed godkänner jag att Vallentuna kommun får debitera enligt gällande taxa för upplåtelse av offentlig
plats, under förutsättning att ansökan beviljas och tillstånd från polismyndigheten utfärdas. Faktura
kommer att skickas till ovanstående person/företag. Betalning ska ske inom 30 dagar från utskickad
faktura.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Övriga upplysningar:

Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter
kommer att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna
behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör
personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om
personuppgifter som vi behandlar om dig.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Ifylls av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna kommun


Ansökan beviljas, platsen anses lämpad för avsett ändamål



Ansökan avslås, platsen anses inte lämpad för avsett ändamål



Övriga upplysningar, se nedan.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Övriga upplysningar:

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTU NA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 50 00
SBF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

