
 

 
REGLER FÖR TORGPLATS 

 
 
Torgplatsens utformning 
1. Torghandlaren håller torghandelsplatsen ren, snygg och prydlig. 
2. Försäljning ska ske från prydliga salustånd med tak av markisväv eller dylikt, som är 

antingen vita eller gula.  
3. Torghandeln får inte ta upp större yta än de upplåtna 5x7 m.  
4. Det ska finnas en tydligt uppsatt skylt med torghandelns namn, adress, 

telefonnummer och organisationsnummer. 
 
Tider för försäljning och transport: 
5. Försäljning får ske på följande tider: 

• Måndag – lördag: 8:00-20:00 

• Söndag och helgdag: 9:00-20:00 
6. Uppställning och nedtagning av torghandelsplatsen får ske en timme före 

försäljningsstart och efter avslutad försäljning, inom tiderna: 

• Måndag - lördag 07.00-10.30 samt 17.00–21:00 

• Söndag och helgdag: 8:00-10:30 samt 16.00–21:00 
 
Fordon: 
7. Transport av varor och redskap med får ske med en registrerad och försäkrad bil som 

har en totalvikt på högst 3500 kg till och från torghandelsplatsen. Fordon får inte 
ställas på torghandelsplatsen eller förekomma på torget i annat syfte än att lasta och 
lossa inför och efter försäljning vid angivna tider. 

8. Försäljning som bedrivs från en food truck, matvagn eller annat fordon kräver särskild 
dispens för ett angivet fordon. 

 
Torgståndets förankring: 
9. Torgståndet ska ställas på torgytan och hållas fast av gravitationen, detta kan säkras 

med hjälp av att vikter ställs på ståndets ben. Det är inte tillåtet fästa någon form av 
fästelement i eller mellan torgets beläggning. Det är inte heller tillåtet att använda så 
tunga vikter att torgets beläggning kan skadas.  

 
Ansvar för skador: 
10. Du är ansvarig för eventuella skador som uppstår på beläggningen på 

torghandelsplatsen eller i samband med transporter till och från platsen. 
 
Avfall: 
11. Verksamheten får inte orsaka de närboende sanitär olägenhet. 
12. Papper och skräp ska dagligen avlägsnas av torghandlaren. Kommunens 

papperskorgar får inte användas. 
13. Torghandeln ska hantera sitt avfall på ett ansvarsfullt sätt, reglerat i avtal med för 

ändamålet lämplig partner. 

 
 
Det är viktigt att du följer de regler som finns på torget, om du inte gör det kan kommunen 
dra in tillståndet utan uppsägningstid. 


