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Tillstånd 
Tekniska kontoret ansöker om tillstånd hos polismyndigheten enligt allmän och 
särskild ordningsstadga för upplåtelse av torghandelsplatser på Postplan i avvaktan 
på att torghandelsstadga antas och fastställs dock längst till utgången av 1993. För 
kommunens upplåtelse gäller nedan angivna föreskrifter. 
 
Försäljningsplats 
Östra delen av plattbelagd yta på Postplan enligt kartbilaga. Tillfällig saluplats upplåts 
för viss dag eller månad och anvisas av en av samhällsbyggnadsförvaltningen utsedd 
person. Saluplats får inte av innehavaren överlåtas på annan utan medgivande från 
kommunen. 
 
Salubjudna varor 
Försäljning av varor som med sannolika skäl kommer att medföra avsevärd 
olägenhet ur ordningssynpunkt eller annat, får inte förekomma på allmän 
försäljningsplats. Högtalare eller annan ljudförstärkare får inte användas vid 
försäljning. 
 
För saluhållande av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar 
vad som stadgas i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen, och med stöd av 
dessa meddelade föreskrifter. 
 
Tillstånd att saluhålla livsmedel på annat sätt än i livsmedelslokal erfordras. 
Tillståndsgivande myndighet är miljönämnden. 
 
Tider 

Torghandel får äga rum på helgfria vardagar, månaderna januari t.o.m. september, 
måndag-fredag från kl. 08.00 till 17.00 samt månaderna oktober-december kl 
9.00 till 17.00. På Iördagar samt dag före helgdag ska torghandeln avslutas 
senast kl 14.00. 
 
Försäljare får inte börja besätta saluplats med varor eller redskap tidigare än 30 
minuter före ovan angivna försäljningstid. Varor och redskap ska vara bortförda 
senast en timme efter försäljningstidens slut såvida inte polisstyrelsen p.g.a. 
särskilda omständigheter medgiver annat. 
 
Bokning av saluplats 
Bokning av saluplats ska ske hos samhällsbyggnadsförvaltningen i förväg, tel: 
0651-180 00. 
 
 
 
 



Har beställare av saluplats inte vid försäljningstidens början intagit saluplatsen 
eller gjort anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen att platsen senare på 
dagen kommer att upptas äger tekniska kontoret rätt att låta annan begagna 
platsen. 
 
 
Vid upplåtelse av saluplats skall iakttagas: 
att icke förbeställd försäljningsplats anvisas försäljare i den ordning de anländer 
 
att åt samma person ska endast då tillgången så medgiver, upplåtas mer än en 
saluplats, varvid platserna ska vara belägna intill varandra. 
 
Ordningsföreskrifter 
Torgstånd och andra försäljningsanordningar ska vara hela och rena samt 
utformade på ett utseendemässigt tilltalande sätt. Utformningen ska vara godkänd 
av en av kommunen utsedd person. 
 
De gångar som är anordnade för trafik, utmed eller mellan saluplatserna, får inte 
belamras med varor, redskap eller i övrigt användas annat än för nödvändiga 
transporter till och från försäljningsstället. 
 
Försäljningsplats får inte under försäljningstiden upptas av fordon annat än för 
torgvarors forsling till och från platsen. 
 
Behöver saluplatsen av särskild anledning helt eller delvis utrymmas ska vad 
polisstyrelsen påbjuder åtlydas. 
 
Innehavaren av saluplats ska tillse att anvisad saluplats hålls snygg och ren samt se 
till att avfall och övrigt till verksamheten härrörande skräp skyndsamt och senast när 
handeln för dagen är avslutad hopsamlas och bortforslas 
 
Avgift 
Avgift för upplåtelse uttas för täckande av tekniska kontorets kostnader enligt 
följande: 
 
 Yta Avgift  
Enkel saluplats 18 m2 200 kr/dag 
        1 400 kr/mån 
 
Dubbel saluplats 36 m2 280 kr/dag 
  1 960 kr/mån 
 
Halv saluplats 9 m2 120 kr/dag 
  840 kr/mån 
Avgiften erläggs i förskott. 
 
Ideella föreningar, organisationer, skolklasser och liknande organisationer är befriade 
från avgift vid torg- och lotteriförsäljning. Försäljning av varor för ideell verksamhet 
ska dock skiljas från en försäljning, som i och för sig gagnar den egna verksamheten, 



men som närmast har en kommersiell karaktär med hänsyn till dess inriktning och 
omfattning. Försäljning av sistnämnda slag får anses vara att jämställa med 
torghandel varvid hel avgift uttas. 
 
Elluttag erbjuds i viss utsträckning utan särskild avgift enligt upplysning vid 
beställning. 
 
 
 

 


