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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
 

Utöver vad som föreskrivs i Ordningslagen (1993:1617) 3 kapitlet och i kommunens lokala 

ordningsföreskrifter, gäller föreskrifterna i detta dokument. Syftet är att upprätthålla den 

allmänna ordningen. Föreskrifterna gäller från 2017-05-01. 

 

 

§ 1  Torghandelsplatser 

Föreskrifterna är tillämpliga på nedanstående offentliga platser som av kommunen är 

upplåtna till allmänna försäljningsplatser för torghandel. 
 

Allmän försäljningsplats är de ställen i kommunen som är eller blir upplåtna för torghandel 

genom beslut i kommunfullmäktige. 
 

- Viss del av torget inom kvarteret Staden 2:13 samt kvarteret Staden 2:3 i Sollefteå. 

- Angivna platser på Orrtorget, Staden 2:13 samt gamla busstorget, Staden 2:3 

Sollefteå, för försäljning av lokalproducerade varor 

- Krånge 1:4 i Ramsele, del av parkeringsplats vid korsningen Läkarvägen-Tingsvägen 

- Krånge 37:1 i Junsele, del av parkeringsplats vid korsningen Länsmansvägen-

Köpmangatan 

- Långsele 9:1 

- Näsåker 12:1, viss del av parkering vid Storgatan 50 meter öster Lärkvägen.  

 

Försäljning från motorfordon får endast ske från fordon som inte överstiger 3,5 ton och 

avser någon form av livsmedelsförsäljning och detta avser Staden 2:13 Sollefteå. Platser i 

Junsele, Ramsele, Långsele och Näsåker utrustade av Sollefteå kommun med marknadsbord 

upplåts till försäljning av lokalproducerade varor.  

 

 

§ 2  Saluplatser 

På de allmänna försäljningsplatserna för torghandel kan tillfälliga saluplatser hyras. 

Saluplats anvisas av den personal som av kommunstyrelseförvaltningen utsetts att övervaka 

och ordna torghandeln. 
 

Tillfällig saluplats kan uthyras för viss dag, dock högst 14 dagar i följd. Eventuell avvikelse 

beslutas av utskottet för samhällsutveckling. 
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Platserna 4 och 5 (inom kvarteret Staden 2:13 i Sollefteå) är avgiftsfria för skolklasser och 

föreningar med ideell verksamhet. Om utrymme finnsvid torghandelsområdena i Junsele,  

Ramsele, Långsele och Näsåker får en föreningsplats upplåtas vid behov utan kostnad till 

skolor och föreningar. 

 

Torghandlare som har F-skattebevis ska uppvisa detta vid bokning 

 

 

§ 3  Bestämmelser m.m. för användning av saluplats 

Saluplatsen kan överlåtas till annan om innehavaren inte intagit platsen vid 

försäljningstidens början eller senast klockan 10.00 eller gjort anmälan till 

torghandelshandläggaren att platsen kommer att användas senare under dagen. 
 

Vid uthyrning av saluplats gäller följande. 

- Tillfällig saluplats anvisas i den ordning försäljare anländer 

- Försäljning av likartade varor ska om möjligt ske i en eller flera gemensamma grupper 

- Fler än en saluplats får upplåtas till samma person endast då tillgången på platser så 

medger. Platserna ska då vara belägna intill varandra 

- Hyrd saluplats får inte överlåtas till annan 

- Tillkopplad elutrustning ska uppfylla gällande elskyddsföreskrifter 

 

 

§ 4  Försäljningstider 

Torghandel får ske mellan kl. 09.00 och 18.00 vardagar, lördagar och helgdagsaftnar. Andra 

tider kan medges efter beslut av utskottet för samhällsutveckling. 
 

Varor och redskap far inte ställas ut tidigare än en timme före och ska vara bortförda senast 

en timme efter beslutad försäljningstid. 
 

Vid särskild anledning kan polismyndighet besluta om hel eller delvis utrymning av 

saluplats. På begäran av polismyndighet eller annan myndighet kan utskottet för 

samhällsutveckling besluta om andra försäljningstider eller om inställning av salutid. 

 

 

§ 5  Upplysningsskyldighet 

Innehavare av saluplats är enligt Lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) 2 § skyldig att 

genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om namn, 

postadress och telefonnummer. 
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§ 6  Livsmedelsförsäljning 

Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i Livsmedelslagen 

(1971:511) och Livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd 

av dessa. 

 
 
§ 7  Placering av fordon, varor m.m. 

Motorfordon får inte parkeras på salutorgen. 
 

Fordon/släpvagn får ställas upp för lastning och lossning under högst 1 timme. 
 

Fordon som inte överstiger 3,5 ton och avser någon form av livsmedelsförsäljning, får 

ställas upp på torgets övriga platser. 

 

De gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna får inte belamras 

med varor, redskap, cyklar eller andra fordon. 

 

 

§ 8  Renhållning m.m. 

Innehavare av saluplats är skyldig att hålla saluplatsen ren och snygg. 
 

Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut ska avfall, skräp etc. samlas ihop och läggas i 

behållare avsedd för sopor. 

 

 

§ 9  Taxor 

Kommunfullmäktige har fastställt taxan för saluplats. Taxan är indexreglerad och räknas 

upp i augusti månad vart tredje år med början 2005. 

 

Hyra av saluplats inklusive el 125 kr/dag 

Hyra av saluplats exklusive el  100 kr/dag 

Ej återlämnad nyckel till eluttag debiteras med 150 kr. 

 

 

§ 10  Överträdelse av föreskrift 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna i denna 

föreskrift kan dömas till penningböter enligt Ordningslagen 3 kapitlet, 22 §, andra stycket. 

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 


