
Lokala föreskrifter
för torghandeln 

Gäller från och med den 1 januari 1996 



Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och sä-
kerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med föreskrif-
terna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga under i § 5 angivna försäljningstider på följande offentliga 
platser som kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel: del av Stortorget 
Östersund, Brunflo torg och Lits torg.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 § På den allmänna försäljningsplatsen upplåts års- och månadsplatser eller tillfälliga dagplat-
ser.

Års- och månadsplatser upplåts för kalenderår/månad.
Saluplatsens storlek är 5 x 6 meter eller 3 x 2 meter.
Upplåtelsen sker av person eller personer som nämnden för trafik- och gatufrågor har utsett att 
övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats (torguppsyningsman).

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Månadsplats och årsplats kan tingas tidigast 10 dagar före månadsskifte respektive årsskifte. 
Platserna fördelas sedan i den ordning som de kommer till torguppsyningsmannens kännedom.

Upphör innehavaren av fast års- och månadsplats med torghandeln, skall han anmäla detta till 
kommunens torguppsyningsman.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsens 
torgplatskontor (för närvarande i P-huset; gäller även torget i Brunflo). För Lits del hänvisas 
till Bykontoret.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgång-
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en på platser.

När flera platser tilldelas en person , skall platserna vara belägna intill varandra.
Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grup-
per eller rader.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall innehavare 
av fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till 
ansvarig torguppsyningsman att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, kan platsen 
upplåtas till annan som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 § Torghandel får ske på helgfria dagar på följande tider:
Försäljningen får börja tidigast kl 9.00 och sluta senast kl 18.00 på vardagar, och kl 9.00 – 
16.00 lördagar och helgdagsaftnar, såvida inte nämnden för trafik- och gatufrågor medgivit 
undantag eller beslutar annat.

Försäljare får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början, lägga upp varor 
eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, får 
nämnden för trafik- och gatufrågor besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider 
än vad som stadgas ovan, eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 § Innehavare av saluplats är, enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (1990:1183), skyldig att 
genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska varor eller alkoholhaltiga drycker och dylikt, 
får inte säljas på allmän försäljningsplats.

Placering av varor, redskap och fordon

8 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. Reklamskyltar får ej placeras utanför upplåten torgplats.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon, husvagn, släpvagn eller dylikt på saluplatsen krävs nämndens till-
stånd. I övrigt gäller vad som sägs i lokala trafikföreskrifter för Östersunds kommun.



Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Tel. 063- 14 30 00 vx.  www.ostersund.se

Renhållning mm

9 § Innehavare av saluplats är skyldig att, senast 30 minuter efter försäljningstidens slut, samla 
ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt föra bort och lägga det i en speciell torgcontai-
ner.

Övriga regler och förordningar

10 § Om saluhållande av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämplig delar vad som 
stadgas i livsmedelslagen (1971:511) och i livsmedelsförordningen (1971:807) och de föreskrif-
ter som meddelas med stöd av dessa författningar.

Tillstånd för saluhållande av livsmedel prövas av nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Om 
saluhållande av ädelmetallarbeten på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas i lagen om handel med ädelmetallarbeten (1986:985).

Avgift

11 § För användning av allmän försäljningsplats uttager kommunen avgift enligt den av kom-
munfullmäktige antagna taxan för torghandel. Nämnden för trafik- och gatufrågor kan medge 
undantag om särskilda skäl föreligger.

Innan saluplats får tagas i anspråk skall avgiften vara erlagd.

Överträdelse av föreskrift

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styck-
ena, 4 § sista stycket första meningen, 5 § första och fjärde styckena, 7 §, 8 och 9 §§ kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkanden.


