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INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom
Landskrona stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00. Landskrona stads
dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga ansökan. De uppgifter
vi behöver är sökandens namn, firmatecknares namn, organisationsnummer,
90-kontonummer, e-post, adress och telefonnummer samt
företagsnamn/organisation.
Den rättsliga grunden för behandlingen är en uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning.
Vi bevarar dina uppgifter. Rättslig grund för detta är arkivlagen.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som
behandlas. Du har också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller
raderade förutsatt att det inte står i strid med offentlighetsprincipen. Du har
också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling
av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är
tillsynsmyndighet.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan
behandla din ansökan. De uppgifter som du sedan tidigare skickat till nämnden
kommer dock att fortsätta behandlas inom ramen för offentlighetsprincipen.
Jag har tagit del av ovanstående information enligt dataskyddsförordningen och ”Information och villkor för uppställning av behållare
för insamling av kläder i Landskrona stad ”daterad den 16 maj 2018.
Jag ansöker härmed om uppställning av behållare för insamling av kläder
i Landskrona stad.
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Information och villkor för uppställning av behållare för insamling av kläder
i Landskrona stad
För uppställning av behållare för insamling av kläder eller liknande på allmän plats eller därmed
jämförligt område i Landskrona behövs en av staden godkänd ansökan och därutöver ett av
Polismyndigheten utfärdat tillstånd enligt ordningslagen.
Ansökan om uppställning till Landskrona stad är kostnadsfri.
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen till Polismyndigheten är avgiftsbelagd. Se Polisen.se.
Insamlingsbehållare för kläder eller liknande får endast finnas på av Landskrona stad anvisad
plats i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) återvinningsstationer.
Huvudregeln är att en insamlingsbehållare per insamlingsföretag får ställas upp på respektive
plats. Undantagsvis kan skriftlig överenskommelse om fler än en insamlingsbehållare träffas.
Landskrona stad godkänner endast sökande som innehar s.k. 90-konto för insamlingsverksamheten under hela den period insamling sker.
Insamlingsbehållare som inte uppfyller ställda krav, ska på uppmaning av Landskrona stad
borttransporteras av respektive sökande. Om så inte sker inom föreskriven tid kommer Teknikoch serviceförvaltningen att svara för borttransport och eventuellt omhändertagande eller
skrotning. Sökande står för kostnaderna för detta.
Sökanden bekostar och ansvarar för erforderliga tillstånd i övrigt. Sökanden ansvarar för
eventuell skada som uppkommit på grund av sökandens utrustning eller underlåtenhet att sköta
området.
Staden ska godkänna insamlingsbehållarens
insamlingsbehållarna funktionsdugliga, hela och
hålls i prydligt skick. Däri ingår att kläder, skor
ska tas bort av sökanden. Området upplåts i
iordningställa marken för ändamålet.

utformning och färg. Sökanden ska hålla
rena samt svara för att behållarnas närområde
eller liknande som lämnats utanför behållarna
befintligt skick och det åligger sökanden att

Tömning av insamlingsbehållarna ska ske regelbundet så att överfyllnad inte sker. Tömning ska
ske så att närboende inte störs. Vid stadens anmälan om behov av tömning eller annan åtgärd
ska rättelse ske inom två dagar.
På insamlingsbehållarna ska information finnas om vem som ansvarar för insamlingen, syftet
med insamlingen (d.v.s. ”vad händer med det som samlats in”), samt till vem allmänheten kan
vända sig med frågor, synpunkter och eventuella klagomål.
Uppställning av insamlingsbehållare ska ske enligt bilagd karta till godkänd ansökan.
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En av Landskrona stad godkänd ansökan tillsammans med ett av Polismyndigheten utfärdat
tillstånd enligt ordningslagen innebär att ett nyttjanderättsavtal ingåtts.
Upplåtelsen gäller tillsvidare med tre månaders uppsägning, som längst tre år eller till den
tidpunkt tillstånd enligt ordningslagen inte längre gäller.
Upplåtelse i andra hand eller överlåtelse får inte ske. Inte heller får nyttjanderätten inskrivas.
Efter att tillståndet upphört ska sökanden återställa området i tidigare skick, eller enligt separat
överenskommelse, samt begära syn av platsen. Någon ersättning till sökanden för kostnader
och nedlagt arbete under tillståndstiden utgår inte.
Insamlingsbehållare som inte uppfyller ställda krav, ska på uppmaning av staden
borttransporteras av respektive sökande. Om så inte sker inom en månad kommer staden att
svara för borttransport, omhändertagande eller skrotning, samt återställning av området.
Sökanden svarar för kostnaderna..
Staden förbehåller sig rätt att inom området anlägga och för all framtid bibehålla och nyttja
ledningar och anläggningar av olika slag, och erhålla nödvändigt tillträde för reparation och
underhåll. Staden förbehåller sig även rätt att inom området företa övriga arbeten som kan
komma att utföras för den kommunala verksamheten, såsom grund- och arkeologiska
undersökningar. Om skada uppkommer på sökanden egendom som följd av ovan nämnda
arbeten ersätts skada av staden. Om skada uppkommer på stadens anläggningar till följd av
åtgärder från sökandens sida ersätts skadan av denne.
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