
Bilaga 1: Torghandel 
 
 
Instruktioner och information för torghandel i Östersunds kommun 

 
 

Torgtaxa Stortorget  
 
 
200kr/plats och dag, 3x6 meter 
2 000kr/plats och månad, 3x6 meter 
300kr/plats och dag, 5x6 meter 
3 000kr/plats och månad, 5x6 meter 
 
Eluttag 10 A, 20kr/dag 
Eluttag 16 A, 75kr/dag 
Eluttag 32 A, 150kr/dag 
Eluttag 63 A, 250kr/dag 

 

Torgtaxa för Brunflo och Lits torg 
 
100kr/plats och dag 3x6 meter 
1 000kr/plats och månad, 3x6 meter 
150kr/plats och dag, 5x6 meter 
1 500kr/plats och månad, 5x6 meter 

 
Bokning, betalning och anvisning av torgplats 

 
sker på Torgplatskontoret; för närvarande i Parkeringshusets utfartskontroll; Residensgränd 
mellan Prästgatan och Kyrkgatan torgdagar mellan kl 8.30 - 9.30 
För Lits torg hänvisas till Bykontoret i Lit, tel 063 – 14 48 02 

 
Torgplats 

 
Dagplatser kan tingas tidigast 7 dagar före försäljningsdagen. Månadsplats och årsplats kan tingas 
tidigast 10 dagar före månadsskifte resp årsskifte. För att en sådan bokning skall vara gällande 
måste avgiften vara betald i förskott och vara torguppsyningsmannen tillhanda senast 3 dagar i 
förväg. Om inbetalning sker på kommunens postgironr 96 90-9 eller bankgironr 991-1249, måste 
inbetalning ske en vecka i förväg för att meddelande därom skall ha nått torguppsyningsmannen. 
 
Fordon 

 
Fordon får, under torgdagar, uppehålla sig på salutorget endast under den tid som åtgår för av- 
och pålastning. Efter 9.30 får dock inga fordon medföras in på torget. 
Undantag: Fordon som är byggda för försäljning med betjäning innifrån, samt fordon som krävs 
för att försäljningsvarorna inte skall förfaras (skall i sådana fall vara försedda med kyl- eller 
värmeanordning) får, i mån av plats, uppställas på därför anvisad plats, i regel på eller i direkt 
anslutning till försäljningsstället. 

 



Bilaga 1: Torghandel 
 
Sådan anvisad torgplats för bil skall betalas med 100 kr/dag eller 1 000 kr/månaden. Ett särskilt 
kvitto (torgplats/bil) skall placeras väl synligt i bilens framruta. Kvittot gäller endast den dag eller 
till och med den dag som anges, och under torgförsäljningstiden. 

 
Livsmedel 

 
Försäljare av livsmedel ska ha tillstånd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östersunds 
kommun. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärdar tillståndsbevis, som skall uppvisas vid 
tilldelning av torgplats. 
Undantag: Följande livsmedel får säljas utan särskilt tillstånd. 
1. Malt- och läskedrycker. 

 
Anm. Försäljning av öl klass 2 och 3 kräver tillstånd enligt annan lagstiftning. 

 

2. Färska bär och grönsaker, frukt, potatis, rotfrukter, svamp och ägg. 
3. Förpackade bageriprodukter som i sin helhet är värmebehandlade och försedda med 

innehållsdeklaration. 
 

Anm. Således inte bakelser, tårtor och dylikt. 
 

4. Förpackade konfektyrer. 
 
I tveksamma fall; kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret. 

 
Momsregistrering 

 
Försäljare skall vid anmodan kunna uppvisa momsregistreringsbevis. Om sådant ej medförts skall 
försäljaren legitimera sig samt uppge den ort där han/hon är registrerad. 
Torguppsyningsman/kvinna kontaktar därefter länsstyrelsens momsenhet; telefon 063 – 14 61 31 
och lämnar uppgift om försäljarens registreringsnummer (= personnummer) och registreringsort. 
Länsstyrelsen kan då snabbt ge besked om vederbörande är registrerad för moms. 
Försäljare som ej är registrerad skall rapportera till länsstyrelsens momsenhet och avvisas från 
torgplatsen efter anmodan av länsstyrelsen. 
Utländska medborgare är registrerade genom ombud i Sverige, till exempel redovisningsbyråer. 
Undantag: Verksamhet där bruttoinkomsten ej överstiger kronor/år är befriad från 
momsregistreringsskyldighet. 
I tveksamma fall, kontakta länsstyrelsens momsenhet. 
 
 
Telefon till Torguppsyningsman Parkeringshuset 063 – 12 54 40 
Övriga upplysningar 063 – 14 33 51 
Östersunds kommun 
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