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Föreskrift om torghandel 

Om ändring i Lokal Torghandelsstadga (15 FS 1996:55, 14 FS 2000:108) för Lerums 
kommun 

Beslutad av kommunfullmäktige den 6 mars 2003, § 19. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1§ Lerums kommun ser positivt på det bidrag till en levande centrummiljö som torghandel 
utgör – och du som näringsidkare är varmt välkommen att bidra till denna. I dagsläget har 
kommunen möjlighet att upplåta försäljningsplats för torghandel endast på Bagges Torg i 
Lerums centrum och dessa föreskrifter gäller därför för handeln där. Grundläggande för 
handel på kommunens torg är de bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats som finns i kapitel tre av ordningslagen (1993:1617), samt kommunens lokala 
ordningsstadga. Har du frågor eller synpunkter på innehållet i dessa föreskrifter är du 
välkommen att kontakta chefen för kommunens Sektor infrasupport 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

2§ Du har möjlighet att använda saluplats från Lerums kommun antingen som fast 
eller tillfällig saluplats. En fast saluplats används på bestämd tid, minst 6 och högst 12 
månader. Förändras användandet under den här tiden behöver en skriftlig anmälan 
göras till Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad. En tillfällig saluplats får 
användas endast viss dag. När du vill använda en sådan torgplats får du hjälp med att 
registrera dig, betala avgiften och att hitta rätt plats av medborgarkontoret KomIn, 
innanför kommunhusets huvudentré.  

Fördelning av saluplatser 
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3§ Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de anmält sig till 
KomIn. Anmälan är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Observera 
också att du kan bli av med din plats om du utan att anmäla varför du inte har tagit 
platsen i anspråk vid försäljningstidens början (4§).  

Tider för försäljning 
4§ Du är välkommen med din torghandel följande tider: 
Måndag till fredag samt vardag närmast före helgdag tidigast klockan 08.00 och senast 
klockan 18.00. 
Lördag tidigast klockan 08.00 och senast klockan 14.00. 
Söndag under december månad tidigast klockan 11.00 och senast klockan 16.00.  
På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton ska torghandel 
sluta senast klockan 14.00. 

Vid lokala arrangemang på Bagges torg ges möjlighet att utnyttja torget vid högst tio 
tillfällen per år (20 dagar). Om så erfordras ska torghandlare med fast saluplats 
erbjudas alternativa platser på eller i närheten av torget. 

Som försäljare har du möjlighet att fr.o.m. 1 timme före fastställd försäljningstids 
början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen, samt använda upp till 1 
timme efter försäljningstidens slut till att samla ihop avfall och annat skräp från torget. 
Innan du går hem ser du till att saluplatsen lämnas som du hittade den.  

Eventuella undantag från ovanstående beslutas av Lerums kommun, Sektor 
samhällsbyggnad.  

Placering av varor, redskap och fordon 
5§ Utmed och mellan saluplatserna finns gångar som behöver vara framkomliga för 
särskilda transporter och utryckningsfordon. Var noga med att hålla dessa fria från 
varor och redskap Om du själv behövt använda motordrivna fordon för att förbereda 
din försäljningsplats kör du bort dessa från torget så fort du är klar. Behöver du ställa 
upp fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs ett särskilt tillstånd från Sektor 
samhällsbyggnad, Lerums kommun.  Det samma, särskilt tillstånd, gäller om du skulle 
vilja bedriva försäljning från motordrivna fordon. 

Avgift 
6§ Kostnaden för användning av allmän försäljningsplats fastslås utifrån de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifter betalas i förskott och återbetalas ej. 
_____ 
Dessa föreskrifter 1) träder i kraft den 1 januari 1996, 2) träder i kraft den 1 april 2000, 
3) träder i kraft den 6 mars 2003, 4) träder i kraft den 
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