VILLKOR FÖR UPPLÅTELSE AV MARKNADSPLATS
LANDSKRONAKARNEVALEN 25/7-27/7 2019

Allmänna bestämmelser för försäljningsplats på
Landskronakarnevalen 2019
Innehavaren av försäljningsplats förbinder sig att följa de villkor, förordningar och
anvisningar som ges skriftligen eller muntligen av Landskronakarnevalens personal.
ÖPPETTIDER
Torsdag 25/7 12.00-01.00
Fredag 26/7 12.00-01.00
Lördag 27/7 12.00-01.00
Observera att detta är Landskronakarnevalens öppettider för besökare. Tider för
aktiviteter och artister varierar enligt karnevalens program.
ANSÖKAN & ANVISAD PLATS
För att vara giltig ska ansökan vara fullständigt ifylld och inskickad tillsammans med
kopia på F-skattsedel. Ansökan är bindande. Din plats är garanterad när full betalning
erlagts. Byte av marknadsplats får endast ske efter samråd med upplåtelseansvarig för
karnevalen.
Landskronakarnevalen förbehåller sig rätten att avgöra vilka som ska tilldelas plats
samt göra lämplig platsfördelning. Vi eftersträvar att erbjuda karnevalsbesökarna ett så
brett utbud som möjligt. Hänsyn kommer, om möjligt, att tas till speciella
platsönskemål.
Skador på trottoar -och gatubeläggning ska undvikas. Om sådana skador uppkommer
ska de lagas efter anvisning från gatukontoret. Åtgärder ska också vidtas för att
undvika nedsmutsning vid hantering av olja och dylikt. Kostnader för att återställa
skador som orsakats av försäljare kommer, i sin helhet, att faktureras försäljaren.
Platsen ska lämnas avröjd och städad senast kl. 04.00 mellan natten lördag/söndag.
MYNDIGHETSTILLSTÅND
Tillstånd för hantering/försäljning av livsmedel ska finnas från hemkommun eller sökas
tillfälligt hos Miljöförvaltningen i Landskrona, telefon 0418-470600. Tillstånd måste
finnas för det aktuella försäljningsstället.
BRANDFARLIG VARA
Gasol och andra brandfarliga gaser eller lättantändliga vätskor får ej användas eller
förvaras inom karnevalsområdet utan särskilt tillstånd från Landskrona
Räddningstjänst. Enbart brandfarlig vara för dagligt bruk kommer godtas för respektive
försäljningsställe. Resterande mängder får inte förvaras inom karnevalsområdet. Där
gasol hanteras skall gasbehållaren vara väl förankrad och slangarna med tillhörande
anslutningar ska vara hela och läckprovas dagligen. Plats som hanterar gas skall
u t m ä r k a s m e d s t a n d a r d i s e r a d s k y l t s o m v a r n a r f ö r g a s fl a s k o r.
Revisionskontrolldokument (täthetskontroll) för utrustning skall finnas.
OM ELDNINGSFÖRBUD RÅDER KAN DET KOMMA RESTRIKTIONER I SISTA
STUND OCH INFORMATION KOMMER KOMMA LÖPANDE GÄLLANDE VAD SOM
ÄR TILLÅTET/EJ TILLÅTET I SÅDANT FALL.
VAROR/PRODUKTER
Varor som säljs och utrustning som används ska vara i överensstämmelse med statliga
myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser. Endast sådana produkter som
uppges i ansökan och blivit godkända av Landskronakarnevalen får säljas. Sortimentet
får inte ändras utan överenskommelse.
Det är förbjudet att marknadsföra, distribuera och/eller sälja följande: tobaksvaror,
narkotika, pornografiskt, rasistiskt/-nazistiskt material eller annat som kan uppfattas
som stötande och/eller diskriminerande. Detta inkluderar även förbud för försäljning av
symboler, smycken, kläder eller liknande som marknadsför eller representerar
exempelvis narkotika eller organisationer inom organiserad brottslighet. Av
säkerhetsskäl är det förbjudet att sälja explosiva varor, sprayer, pyrotekniska varor,
soft-airguns, glasflaskor eller andra produkter som kan klassas som vapen. Skulle
försäljare ertappas med att sälja produkter som är förbjudna har Landskronakarnevalen
rätt att avvisa försäljaren utan att behöva återbetala platshyra eller ge annan ersättning.
UTRUSTNING
Varje försäljare står själv för utrustning (tält, vagn etc.) till sin försäljningsplats.
Krögarstånd och matförsäljningsställe ska vara utrustade med egna handbrandsläckare
i skälig omfattning. Brandsläckarna ska vara godkända att använda i Sverige och
besiktigade under de senaste 12 månaderna. Handbrandsläckarna skall placeras
lättillgängligt i anslutning till matlagningsplatsen.
FORDON
Landskronakarnevalen tillåter inte att fordon ställs i anslutning till försäljningsplatsen.
Detta omfattar även parkering på ytan omedelbart bakom försäljningsplatsen.
Undantag gäller om försäljning sker från för ändamålet anpassat fordon och inom
anvisad yta. Fordon skall efter kortvarig avlastning parkeras på annan plats. Av -och
pålastning till och från fordon ska ske utanför karnevalens öppettider. Det är upp till
varje försäljare att följa allmänna parkeringsserviceregler som finns.
Landskronakarnevalen tar inte ansvar för eventuella parkeringsböter.

EL
Försäljare som beställt elanslutning ska ta med 15 meter jordad kabel för anslutning.
Elutrustningen måste vara i fullgott skick samt korrekt jordad - i annat fall kopplas elen
automatiskt bort. Uppstår elavbrott eller andra problem på grund av undermålig
utrustning kan elleveransen komma att avbrytas permanent.
Landskronakarnevalen eller dess elleverantör kan inte hållas ansvarig för produkter
(kyl/frysvaror, produkter på varmhållning eller under tillagning) som förstörts till följd av
elavbrott. Kontroll kommer att ske för att säkerställa att endast beställd och bekräftad
mängd el tas ut.
VATTENANSLUTNING
Försäljare som beställt vattenanslutning ska ta med egen slang, minst 20 meter och
gardena koppling. Observera att inte alla platser kan få vatteninkoppling.
FÖRSÄKRINGAR
Landskronakarnevalen ansvarar ej för försäljarens utrustning och produkter. Ej heller
för skadegörelse, stöld, inbrott, tillfälliga elavbrott (t.ex. orsakade av sabotage etc).
Platsinnehavaren svarar för eventuella skador som drabbar Landskronakarnevalens
eller någon annans egendom eller tredje man med anledning av utnyttjandet av platsen
och som kan härledas till oaktsamhet från platsinnehavarens sida. Platsinnehavaren får
inte agera så att Landskronakarnevalen vållas skadeståndsskyldig eller straﬀansvarig.
Skulle på grund av omständigheter som Landskronakarnevalen inte råder över,
inskränkning med avseende tillhandahållande av el/ström och vatten ske, är utställaren
ej berättigad till någon form av skadestånd. När platsinnehavaren bekräftat tilldelad
plats ligger ansvaret hos platsinnehavaren att teckna egen försäkring avseende
skadeståndsskyldighet samt egendom såsom ex. ansvarsförsäkringar. Tecknar
platsinnehavaren inte försäkringsskydd och därmed saknar försäkring är han/hon
medveten om att han/hon är skyldig att betala eventuella kostnader till fullo.
PLATSAVGIFT
Tilldelad plats bekräftas med faktura och karta med platsangivelse. Betalningsvillkor är
30 dagar netto. Platsen är garanterad när full betalning erlagts. Försäljningsplatser som
inte är betalade enligt förfallodag upplåter Landskronakarnevalen till andra sökande.
Arrangören återbetalar ej platshyra om Landskronakarnevalen måste ställas in på
grund av force majeure eller om platsinnehavaren avstår från att utnyttja tilldelad plats.
Ingångna avtal upphör att gälla och platsavgiften återbetalas i den händelse
Landskronakarnevalen inte genomförs av skäl andra än force majeure.
SKYLTNING - EXPONERING - LJUD
Varje försäljare ska på försäljningsplatsen ha namn och telefonnummer väl synligt för
kunderna. Se Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning, 2 §. Det är inte tillåtet att placera
föremål utanför gränsen för den egna försäljningsplatsen. Det är inte heller tillåtet att
bedriva verksamhet utanför det upplånade försäljningsområdet. Försäljare som i sin
verksamhet spelar musik eller på annat sätt orsakar ljud är skyldiga att ange det i sin
ansökan. Festivalen förbehåller sig rätten att neka rätten att orsaka ljud när detta
bedöms som störande och/eller olämpligt.
SÄKERHET
Allmänt gäller att anvisningar och påbud från Landskronakarnevalens personal,
brandmyndighet etc. ovillkorligen måste följas. Det är förbjudet att blockera
brandskyddsanordningar, nödutgångar, elcentraler, vattenposter, gångstråk etc. Det är
också förbjudet att använda öppen eld eller lättantändliga vätskor utan särskilt
tillstånd. Det är förbjudet att placera föremål utanför den egna marknadsplatsen samt
ordna sitt försäljningsområde på sådant sätt som strider mot god reklamsed eller stör
andra försäljare, besökare eller omgivningen. De försäljare som inte följer instruktioner
kan av säkerhetsskäl avvisas från festivalområdet.
RENHÅLLNING
Försäljningsplatsen ska ge ett vårdat och trevligt intryck. Platsinnehavaren ska se till
att platsen är städad. Inget avfall får lagras kring försäljningsplatsen. Avfall ska
omgående sorteras och kastas i de sopcontainrar som finns utsatta. Avloppsvatten
och oljor ska kastas på särskilt angivna platser. Du som försäljare är skyldig att efter
avslutad karneval slänga allt skräp och lämna platsen i samma skick som den var när
du kom.
Samtliga försäljare beläggs med en renhållningsavgift per försäljningsställe. Denna
avgift innebär dock inte att man kan strunta i att städa sin plats. Lämnas platsen i ett
otrevligt skick kommer detta faktureras i efterhand.
Renhållningsavgift:
Allmän försäljning
Matförsäljning

440 kr
590 kr

KONTAKTUPPGIFTER
Landskronakarnevalen
Creandia AB
Rådhustorget 9
261 31 Landskrona
Telefon: 0733-18 88 69
Email: knallar@landskronakarnevalen.nu
VÄLKOMMEN!

