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Fastighetsnämndens rutiner för
handläggning av ansökan om
salutorgplats

Ansökan när en plats blir ledig nyansökningar
1. När en salutorgplats blir ledig lägger fastighetskontoret
ut den ut på Stockholms stads hemsida1. På hemsidan
framgår följande:
- Karta över torget med markerade salutorgplatser
- Upplåtelseavgift
- Upplåtelsetid
- ”Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i
Stockholms kommun” (Kfs 2013:25).
2. Ansökan sker genom e-post, besök, brev eller telefon.
3. Sökande erhåller ett mottagningsbevis av
fastighetskontoret. I mottagningsbeviset anges bland
annat den beräknade handläggningstiden.
4. Samtliga inkomna ansökningar sammanställs av
fastighetskontoret, utifrån vilken tidpunkt de inkom till
fastighetskontoret.
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5. Första sökanden på listan erhåller salutorgplatsen
förutsatt att sökanden inte har fått sitt tillstånd för
salutorgplats återkallat föregående år. Om sökanden
fått sitt tillstånd återkallat föregående år kommer nästa
sökande på listan erbjudas salutorgplatsen.
6. Fastighetskontoret upprättar ett beslut om tillstånd för
salutorgplats och skickar det till sökanden. Sökanden
bekräftar mottagandet av beslutet genom att skriva
under beslutet och därefter skicka tillbaka det till
fastighetskontoret.

Årsvis ansökan av de som redan har en
plats
1. Tillståndsinnehavare med förtur måste ansöka om
salutorgplats senast den 31 augusti året före
upplåtelseåret.
2. Ansökan sker genom e-post, besök, brev eller telefon.
3. Sökande erhåller ett mottagningsbevis från
fastighetskontoret. I mottagningsbeviset anges bland
annat den beräknade handläggningstiden.
4. Tillståndsinnehavare som inte inkommit i tid med
ansökan kommer inte att få förtur till nästa år. Om så
är fallet ledigförklarar fastighetskontoret platsen och
handlägger denna enligt rutinen för lediga platser.
5. Om tillståndsinnehavarens tillstånd inte har återkallats
året före upplåtelseåret kommer fastighetskontoret att
bevilja ansökan. Fastighetskontoret fattar sitt beslut
senast den 30 oktober året före upplåtelseåret.
6. Fastighetskontorets beslut om tillstånd för salutorgplats
skickas till sökanden. Sökanden bekräftar mottagandet
av beslutet genom att skriva under beslutet och därefter
skicka tillbaka det till fastighetskontoret.
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