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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Härnösands 
kommun 
 

Antagna av kommunfullmäktige 2009-12 14, § 134  
 
Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § 
förordningen (1 993:1632) 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 
(1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa 
föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att 
upprätthålla den allmänna ordningen.  
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på den offentliga plats, Stora Torget, som 
kommunen med särskilt markerade platser upplåter till allmän 
försäljningsplats för torghandel.  

Fasta och tillfälliga saluplatser  
 
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga 
saluplatser vilka bestäms av Samhällsnämnden. 
  
Försäljning från saluvagn eller salustånd får endast ske från dessa platser.  
Salustånd och saluvagn ska godkännas av Samhällsnämnden och skall till 
form och färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet. En 
fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 6 månader och högst 1 
år. Om uppsägning inte sker före den 1 oktober under löpande år, gäller 
upplåtelsen ytterligare 1 år i sänder. En tillfällig saluplats får användas 
endast viss dag och kan bokas högst sex dagar i följd. Plats anvisas av 
Samhällsnämnden.  
 
Samhällsnämnden kan, när särskilda skäl föreligger, tillfälligt anvisa annan 
saluplats. Vid större arrangemang kan Samhällsnämnden anvisa ytterligare 
saluplatser utöver det antal som har fastställs i dessa lokala 
ordningsföreskrifter.  

Samhällsförvaltningen 
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Fördelning av saluplatser  
 
4 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande:  
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen eller genom lottning, om det är lämpligare.  
 
För tilldelning av saluplats krävs att F-skattsedel eller F-skattebevis kan 
uppvisas. Om personen inte kan uppvisa detta måste uthyraren begära 
uppgifter om namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt 
adress och telefonnummer.  
 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, skall 
platserna vara belägna intill varandra. Vid elanslutning måste tillkopplad 
utrusning vara utförd enligt gällande elskyddsföreskrifter. Innehavarens rätt 
att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan såvida inte 
annat överenskommits med uthyraren. I fall en innehavare av en fast 
saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort 
anmälan till Samhällsnämnden att platsen kommer att utnyttjas senare på 
dagen har Samhällsnämnden rätt att låta någon annan använda platsen 
som tillfällig saluplats.  
 

2 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Härnösands 
kommun  
 
I samtliga upplåtelsefall vidarebefordrar Samhällsnämnden vid behov 
personuppgifter, organisationsnummer och uppgifter om saluförda varor till 
Skatteverket. 
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Tider för försäljning  
 
5 § Torghandel får ske på följande tider:  
 
Försäljning får ske vardagar mellan 09.00 – 18.00, lördagar och 
helgdagsaftnar samt söndagar mellan 09.00 - 17.00, ifall inte 
Samhällsnämnden medgivit undantag eller beslutar annat.  
 
Försäljarna får inte tidigare än en timme före den fastställda 
försäljningstidens början lägga upp varor eller redskap på 
försäljningsplatsen. Varor och redskap skall vara bortförda senast en 
timme efter försäljningstidens slut. Om särskilda skäl föreligger kan 
Samhällsnämnden besluta att försäljning i särskilda fall ska ske vid andra 
tider än vad som stadgats ovan eller helt ställas in.  
 

Innehavarens upplysningsskyldighet  
 
6 § En innehavare av en saluplats är enligt lagen (1990:1183) om tillfällig 
försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.  
 

Förbud mott försäljning av vissa varor  
 
7 § Sprängdeg, skjutvapen och därmed jämförliga varor samt pyrotekniska 
varor får inte försäljas på de allmänna försäljningsplatserna.  
 

Försäljning av livsmedel  
 
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller 
i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), 
livsmedelsförordningen (2006:813) och föreskrifter meddelade med stöd av 
dessa samt EG-förordningar inom livsmedelsområdet. 
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Placering av varor, redskap och fordon  
 
9 § Varor och redskap får inte placeras på gångar som är avsedda för trafik 
utmed eller mellan saluplatserna.  
 
Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon parkeras på 
försäljningsplatsen utan omedelbart efter lossning och lastning ska 
fordonet köras bort. Samhällsnämndens lokala trafikföreskrifter gäller. 
Motorfordon får inte parkeras på salutorget förutom speciellt iordningställda 
fordon som används vid försäljningen.  Dessa får inte ha ett axeltryck 
överstigande 3,5 ton och ska rymmas inom markerad saluplats. Högtalare 
får inte användas för reklam från torghandelsplats. Talförstärkare får 
användas vid demonstration av varor.  
 

3. Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Härnösands 
kommun  
 
Saluvagn får inte vara utförd så att kunderna har tillträde till inomhuslokal. 
Undantag kan medges om särskilda skäl föreligger.  
 

Renhållning m m 
 
10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter 
försäljningstidens slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från 
rörelsen. Under försäljning ska avfall som uppkommer på grund av 
verksamheten förvaras i kärl som förhindrar att fåglar och andra skadedjur 
kan komma åt avfallet. 
 
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.  
 

Avgift  
 
11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta 
ut avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. 
Undantag från avgift kan ske i särskilda fall då Samhällsnämnden bedömer 
det lämpligt. 
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Överträdelse av föreskrift  
 
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ovan 
angivna bestämmelser i dessa lokala ordningsföreskrifter kan enligt 3 kap 
22 § andra stycket ordningslagen dömas till penningböter. Förekommer 
upprepade överträdelser av dessa stadgar kan saluplatsen sägas upp av 
Samhällsnämnden. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkanden.  
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2010-01-01.  
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