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Sammanfattning 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om 

allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i kap 3. Ordningslagen och 

kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för 

torghandeln i Nora kommun. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla 

den allmänna ordningen. 

Föreskrifterna är tillämpliga för Nora torg, enligt karta (bilaga 1) och av 

kommunfullmäktige antagen taxa (bilaga 2). 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

§ 2 

På den allmänna försäljningsplatsen upplåts fasta eller tillfälliga 

saluplatser.  

Fast saluplats upplåts på bestämd tid, säsongsvis eller årsvis till högst 
två år. Upplåtelsen gäller inte under marknadsdagar eller under andra 
större evenemang. Storleken på saluplatsen är 3x3,5 meter. Om 
försäljaren önskar fler platser i rad för att uppnå rätt storlek erbjuds detta.  

Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig 

anmälan lämnas till Nora kommun.  

Tillfällig saluplats upplåts endast för viss dag. Storleken på saluplatsen 
är 3x3,5 meter. Om försäljaren önskar fler platser i rad för att uppnå rätt 
storlek erbjuds detta. Tillfällig saluplats upplåts inte under marknadsdagar 
eller under andra större evenemang.  

Fast eller tillfällig saluplats får inte, av innehavaren, överlåtas till annan. 

Fördelning av saluplatser 
 
§ 3 
 
Tillfällig saluplats tilldelas försäljare i den ordning de anländer. Samma 
person kan anvisas mer än en saluplats om tillgång på platser så medger. 

Nora kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1631) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt Ordningslagen (1993:1617) Dessa 

regler och taxor ersätter tidigare antagna regler och är framtagna för 

att komplettera 3 kap. Ordningslagen (1993:1617) om allmän 

ordning och säkerhet på offentlig plats. 
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Då detta sker skall platserna vara belägna intill varandra. 

 
Försäljare får besätta saluplats med varor eller redskap tidigast en timme 
före den fastställda försäljningstiden börjar. Varor och redskap ska vara 
bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut. 
 
Har innehavaren av saluplatsen inte ianspråktagit platsen senast klockan 
08:00 och inte gjort en anmälan att försäljaren kommer till platsen senare 
på dagen kommer platsen upplåtas som tillfällig saluplats till annan 
torghandelsförsäljare. Finns fler än en torgförsäljare på plats klockan 
06:00 ska platserna fördelas genom lottdragning mellan handlarna. 
Därefter fördelas resterande platser i den ordning försäljarna anländer. 

Tider för försäljning 
 
§ 4 
 
Torghandel får äga rum alla dagar. Försäljningen får börja tidigast klockan 
08.00 och sluta senast 20.00. 
 

 

Försäljning av livsmedel och förbud mot 
försäljning av vissa varor 
 
§ 5 
 
Vid försäljning av livsmedel på försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Knivar, stinkbomber, skjutvapen samt explosiva eller pyrotekniska varor får 
inte säljas på torget. Produkter, varor och tjänster ska följa Tomer (Torg 
och Marknadshandlarnas ekonomiska förening) och KO 
(Konsumentverket) rekommendationer och regler. 

Placering av varor, redskap och fordon 
 
§ 6 
 
Området runt saluplatserna får inte belamras med varor, redskap eller 
fordon. 

 

Renhållning 
 
§ 7 
 
När handeln avslutas för dagen skall försäljare hopsamla och bortforsla 
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avfall och skräp. Offentliga papperskorgar får inte användas för avfall och 
skräp utan det ansvarar försäljaren för att ta med sig. 

Avgifter 
 
§ 8 
 
Taxan gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats, med 
stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats med mera samt 3 kap. 1-2 §§ Ordningslagen 
(1993:1617) om allmän ordning och säkerhet. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 1987-03-16, § 47 om taxa innebärande att 
avgift tas ut när allmän platsmark tas i anspråk. 

 
Försäljare med saluplats ska vid begäran av kommunens representant 
uppvisa kvitto på inbetald torghandelsavgift. 

Upplysningsskyldighet 
 
§ 9 
 
En innehavare av saluplats är enligt marknadsföringslagen (2008:486) 
12§ skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt 
lämna upplysningar om innehavarens namn, postadress och 
telefonnummer. 

 

Innehavaren av saluplats ska kunna uppvisa registringsbevis och ha sitt 
organisationsnummer på samtliga kvitton.  

 

Överträdelse av föreskrift 
 
§ 10 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
paragraferna § 2, § 3 andra stycket, §§ 4-7 i denna föreskrift kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap § 22 andra stycket Ordningslagen. 

 
I Ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. 
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Fasta och tillfälliga saluplatser numrerade platser 1-16 
• Fast saluplats upplåts på bestämd tid, minst en säsong och högst 

två år. 

• Tillfälliga saluplatser upplåts endast för viss dag. 

• Upplåtelsen gäller inte under marknadsdagar och andra större 
evenemang. 

• Storleken på saluplatsen är 3x3,5 meter. Om försäljaren önskar 
fler platser i rad för att uppnå rätt storlek erbjuds detta.  

• I samband med valrörelsen beviljas begagnande av offentlig plats 
efter ansökan för markupplåtelse på ytan ”Valtorg”.  
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Taxa/avgifter enligt lokala ordningsföreskrifter 
för Torghandel i Nora kommun 
 
 

Grunden för taxa/avgift är enligt lag (1957:259 ändring 1972:102) om 
rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. 

 
 

För fasta och tillfälliga saluplatser ska taxa/avgifter erläggas enligt 
följande: 

 
 

Fast saluplats 2000 kronor/år 
 
Säsong (1/5-30/9) 1500 kronor kronor/säsong 

 
Tillfällig saluplats 200 kronor/dag 3x3,5 meter 
 
 

För brukande av el tillkommer kostnader. 

 


