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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
§ 1   

Föreskrifterna är tillämpliga på följande platser som kommunen upplå-
ter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: 
 
Vattudalstorget i Strömsund   6 platser 
Torget i Backe  1 plats 
Torget i Hoting  2 platser 
Torget i Gäddede  4 platser 
  
Upplåtelse sker av personer som av kommunen har utsetts att ordna 
och bevaka handel på respektive torg. 
 
§ 2 Fördelning av saluplatser 

Vid upplåtelse av saluplats gäller: 
 
• Saluplats fördelas på bestämd tid i den ordning ansökan kommer in, 

dock högst två månader under det aktuella året. 

• Fler än en saluplats kan upplåtas till samma näringsidkare, platserna 
skall då i första hand vara belägna intill varandra. 

• Saluplatsen får inte av näringsidkaren överlåtas till någon annan. 

• Om innehavaren inte vid försäljningstidens början intagit platsen el-
ler gjort en anmälan om att platsen kommer att utnyttjas senare på 
dagen, har den ansvarige för respektive saluplatsområde rätt att 
upplåta platsen till någon annan. 

• Varor och redskap skall hållas inom markerat område och får ej pla-
ceras på de gångar som är avsedda för trafik mellan saluplatserna. 

• Valbodar tillstyrks för en period om högst fyra veckor före aktuellt 
val och skall vara borttagna omedelbart efter valdagen. 

 
§ 3 Tider 

Torghandel får börja klockan 09.00 och sluta 18.00. Innehavaren får inte 
ta platsen i anspråk tidigare än en timme före fastställd tid. 
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Varorna och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försälj-
ningstidens slut. 
 
Fordon får ej uppehålla sig på eller vid saluplats förutom den tid som 
erfordras för av- och pålastning. 
 
Fordon som krävs för att varor ej skall förfaras skall ställas upp inom 
anvisad plats. 
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om sär-
skilda skäl föreligger får teknik- och serviceförvaltningen besluta att 
försäljningen i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 
ovan eller helt ställas in. 
 
§ 4 Renhållning 

Innehavaren av saluplatsen skall efter försäljningstidens slut samla ihop 
avfall och annat skräp från rörelsen. Innehavaren skall se till att salu-
platsen lämnas ren och snygg. 
 
§ 5 Avgift 

Ideella föreningar, skolklasser och idrottsföreningar inom kommunen 
erlägger ingen avgift. 
 
§ 6 Anvisning av saluplatser 

Saluplats anvisas i samband med att ansökan beviljas.  
 
Upplåtelsen sker av teknik- och serviceförvaltningen. 
    
Taxan är baserad på konsumentsprisindex (total index) 301,11 för okto-
ber 2009. Index regleras en gång per år. 
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