
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL  

I HÄRRYDA KOMMUN 

Beslutade av kommunfullmäktige i § 79 / 2010-04-19. 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter 

gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla 

den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 

allmän försäljningsplats för torghandel: salutorget i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke 

(se karta). 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 1 månad högst 12 månader. 

1 mom. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag/vissa dagar och tas i anspråk i samråd 

med kommunen, verksamheten för trafik. 

2 mom. Upphör tillståndshavare av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan 

göras till verksamheten för trafik. 

Innehav av saluplats 

4 § Tilldelning av saluplats sker via turordning på kölista hos verksamheten för trafik.  

1 mom. Anvisning av saluplats görs av verksamheten för trafik på kartbilaga. 

2 mom. Vid tilldelning eller utökning av fast saluplats kan företräde ges åt försäljare som 

innehaft platsen under en längre tid de senaste tre kalenderåren. 

3 mom. Tillståndshavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas till någon annan. I fall 

en tillståndshavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller 

gjort anmälan till verksamheten för trafik att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har 

verksamheten för trafik rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

4 mom. Tillståndshavaren ansvarar för person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen och 

ombesörjer/bekostar avhjälpandet av eventuella skador. 

5 mom. Tillståndshavaren ansvarar vid vinterväglag för att snöröjning, snöbortforsling, 

halkbekämpning eller dylikt utförs inom tillståndsområdet samt en bredd av 1,5 meter längs 

området



Tider för försäljning 

5 § Torghandel får äga rum på vardagar samt helgdagar. 

1 mom. Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 på vardagar och sluta senast kl. 19. 

Lördag, söndag och allmän helgdag samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton 

får försäljningen börja tidigast kl. 09.00 och sluta senast kl. 19.00. 

2 mom. Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början besätta 

saluplatsen med salustånd, varor eller redskap. 

3 mom. Försäljare skall senast en timme efter försäljningstidens slut bortföra salustånd, varor 

och redskap från saluplatsen. 

4 mom. På begäran av polismyndigheten, annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 

kommunen besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider, på annan plats eller helt 

ställs in. 

Tillståndshavarens upplysningsskyldighet 

6 § En tillståndshavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 

skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 

tillståndshavarens namn, postadress och telefonnummer. Om det pris som konsumenten 

sammanlagt skall betala överstiger 300 kronor, skall informationen dessutom lämnas skriftligen 

till konsumenten. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § Vapen, så som knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på 

salutorget. 

Försäljning av livsmedel 

8 § Vid försäljning av livsmedel på salutorget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 

livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813), samt föreskrifter 

meddelade med stöd av dessa. 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 

mellan saluplatserna. 

1 mom. Fordon som används för att forsla varor eller redskap till och från saluplatsen skall 

skyndsamt flyttas efter lastning eller lossning. 

2 mom. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på saluplatsen. 

3 mom. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av kommunen.



Renhållning m.m. 

10 § En tillståndshavare av en saluplats är skyldig att se till att platsen hålls ren och i välordnat 

skick under den tid den nyttjas, samt att platsen efter upplåtelsens slut är i det skick den hade 

före upplåtelsen. 

Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad borttaga material, 

ställningar m.m. inom upplåtet område om kommunens arbete så påfordrar. 

Avgift 

11 § För användning av salutorg har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har 

beslutats av kommunfullmäktige enligt lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för 

vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. 

Avgiften skall erläggas i förskott från och med den dag tillstånd meddelats att nyttja platsen, 

oavsett om den tages i anspråk eller ej. 

Felaktig uppställning på saluplatsen som föranleder platsbesök debiteras med besiktningsavgift. 

Återkallande av tillstånd 

12 § Tillståndet kan återkallas av kommunen om tillståndshavaren ej följer torghandels-

föreskrifterna, alternativt gränser för det upplåtna området. Kommunen får återkalla tillståndet 

om tillståndshavaren har åsidosatt sin skyldighet att betala avgift och denne inte betalar genast 

efter skriftlig anmaning. Av anmaningen skall framgå inom vilken tid som tillståndshavaren 

måste betala för att undvika återkallelse. 

Överträdelse av föreskrift 

13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 -5 §§, 7 § eller 9-10 §§ kan 

dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010 
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