
Ansökan om tillstånd för torghandel enligt lokala föreskrifter 

Anordnare (Sökande) 

Org-/Personnr* Företagsnamn/Förnamn och efternamn* 

Adress* Postnummer* Ort* 

Telefon Telefon* (Mobil) E-postadress

Fakturaadress/Märkning/Konto/Projektnummer* Postnummer* Ort* 

Vad ska säljas?* (Ange vilken sorts varor, till exempel bär, jordgubbar, klockor, grönsaker m.m.) 

OBS! För försäljning av livsmedel krävs tillstånd från din hemkommun. Bifoga kopia på 
det tillståndet i denna ansökan.  

Ange plats och vilket mått er försäljningsplats har* (En torghandelsplats är 3 x 3 m)  Tyvärr kan vi ej erbjuda elförsörjning. 
Tillstånd kan endast sökas för någon av följande allmänna försäljningsplatser: 
Malung (se kartbilaga på sid 2)

 Sälen 

Torget Postplan vid Grönlandsvägen i Malung, mellan Postgatan och Järnvägsslingans anslutning till Grönlandsvägen  

Gågatudelen av Lisagatan i Malung, mellan Lisaringen och Postgatan  

Parkeringen mellan Grönlandsvägen 29 och 35 i Malung, delen norr om infarten från Grönlandsvägen  

Parkering Centrum Nord i Malung, mellan Grönlandsvägen och Lisagatan 

Parkeringen G1 vid Sälens Centrum (se kartbilagor på sid 3-4) 
Dag eller tidsperiod samt klockslag då tillstånd önskas, inklusive förberedelser och återställning av plats* 

Övriga upplysningar 

Datum* Signatur* 

*Samtliga uppgifter måste vara ifyllda.

Upplåtelse av offentlig plats för torghandel sker med stöd av 
ordningslagen (1993:1617) samt lokala föreskrifter som finns 
på malung-salen.se 

Vid frågor kontakta Malung-Sälens kommun. 

Ansökan skickas till 
Gatu- och parkförvaltningen 
Malung-Sälens kommun 
Box 14 
782 21 MALUNG 

Eller skickas via e-post till: 
anders.solin@malung- salen.se 

Mått*:

mailto:anders.solin@malung-%20salen.se


Kartbilaga: Torghandelsplatser Malungs centrum
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Kartbilaga: Parkeringar vid Sälens Centrum
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 Malung-Sälens lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
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Kartbilaga: Parkeringen G vid Sälens Centrum
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