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Intresseanmälan om torgplats 

För att få sälja varor på Stora torget och Haga torget måste du göra en intresseanmälan om torgplats. 

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. 

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 karlstads kommun finns att läsa på  www.karlstad.se  

Torghandel sker: 

Måndag till fredag 08:00 – 20:00  Lördag 08:00 – 17:00 

Kontaktuppgifter  

För- och efternamn  _________________________  Personnummer  _____________________________ 

Företag/ ideell förening/ skolklass __________________________________________________________  

Organisationsnummer  ___________________________________________________________________  

Adress (företag och privatperson anger fakturaadress)  _________________________________________   

Postnummer och ort _____________________________________________________________________  

Telefonnummer  ________________________________________________________________________  

Jag är medveten om att min intresseanmälan inte hanteras förrän F- skattesedel har inkommit. 

Ange torg 

Stora torget Haga torget 

Ange period/ dag, antal rutor, behov av el  

Från (datum till (datum) ___________________________________________________________________________  

Ange vilka torghandelsdagar du önskar plats på: 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 

Övrig kommentar  ________________________________________________________________________________  

Ange antal rutor på torgplats 

1 (3*3)  2 3 Jag önskar fler än 3 rutor 

Ange om du har behov av el  Ja Nej 

 

Ange vilken typ av produkt som du ska sälja  __________________________________________________________ 
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Underskrift  

Jag försäkrar härmed att samtliga uppgifter i denna anmälan är till alla delar korrekta. 

Datum och ort  __________________________________________________________________________________ 

Underskrift  _____________________________  Namnförtydligande  ______________________________ 

 

Ifylld blankett skickas till: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen  

Karlstads kommun 

Lotta Lång 

651 84 Karlstad 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun 

om platsbokning för torghandel. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 

dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. 

Det är teknik- och fastighetsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar 

dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information 

om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår 

webbplats www.karlstad.se/personuppgifter 
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