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Torghandelsföreskrifter 

Beslutade av kommunfullmäktige den 20-21 december 1995, § 169 och den 26 april 2007, § 59 

Halmstads kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt 
ordningslagen (SFS 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 (SFS 1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter 
gäller dessa föreskrifter för torghandel på salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att 
upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till salutorg och 
allmänna försäljningsplatser:  

Stora torg, Lilla torg och ”Fisktorget” invid Nissan i Halmstad. 

Fasta och tillfälliga platser 

3 §  
På Stora torg, Lilla torg och ”Fisktorget” upplåts fasta eller tillfälliga torgplatser. 

Fast torgplats upplåtes och anvisas av Halmstads kommuns tekniska nämnd mot särskild avgift. 
En fast plats upplåtes ett år i taget. Varje period löper från och med den 1 januari till och med den 
31 december. Teknik- och fritidsnämnden för register över till vem de fasta torgplatserna upplåtits. 

En tillfällig torgplats upplåtes vid varje tillfälle omfattande minst en dag. 

Torgplats får inte av innehavaren överlåtas till annan. Upphör innehavare av fast eller tillfällig 
torgplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan göras till teknik- och fritidsnämnden. 

Vid upplåtelse av torgplats skall iakttagas: 

• att tillfällig torgplats anvisas försäljare i den ordning de anländer, 

• att åt samma person endast då tillgången på platser så medgiver upplåta mer än en torgplats, 
 varvid platserna skall vara belägna intill varandra samt

• att om möjligt varor av samma eller likartat slag sammanföras i en eller flera gemensamma 
 grupper eller rader. 
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Fördelning av saluplatser 

4 §  
På salutorgen får endast detaljhandel bedrivas. 

Tider för försäljning 

5 § 
Torghandel på Stora torg, Lilla torg och ”Fisktorget” får äga rum varje helgfri dag. 

För torghandel på Stora torg, Lilla torg och ”Fisktorget” gäller:

• Försäljning får börja tidigast kl 07.00 och pågå till senast kl 17.30.

• På lördagar får torghandelsförsäljning börja tidigast kl 07.00 och pågå till senast kl 16.00.

• På midsommarafton, jul- och nyårsafton får torghandel ej pågå efter kl 13.00.

Ovanstående tider gäller såvida teknik- och fritidsnämnden ej medgivit undantag eller annorledes 
beslutar. 

Avlastning av varor, avsedda för försäljning på salutorg, får ske tidigast en timma före innan 
försäljningstidens början. Före den tiden får torgplats inte beläggas med varor eller redskap eller på 
annat sätt tas i anspråk. Undantag kan medges av tekniska nämnden. 

Varor, redskap och skräp från rörelsen skall genom torghandlarens försorg vara bortförda från torget 
senast 45 minuter efter försäljningstidens slut. 

På framställning av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
teknik- och fritidsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in. 

6 § 
Har innehavare av fast torgplats inte senast två timmar efter den ordinarie försäljningstidens början 
intagit torgplatsen eller gjort anmälan till torgvakten att platsen senare på dagen kommer att 
upptagas, äger denne rätt att låta annan begagna platsen som tillfällig torgplats. 

Skulle kommunen under upplåtelsetiden för något annat ändamål behöva taga i anspråk del av eller 
hela torgplatsen, skall innehavaren vara skyldig avträda platsen en månad efter skedd tillsägelse, 
varvid ersättningsplats skall anvisas. Om icke annan godtagbar plats kan anvisas äger innehavaren 
rätt att återfå proportionell del av erlagd avgift.

Innehavarens upplysningsskyldighet 

7 §  
En innehavare av en torgplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (SFS 1990:1183) skyldig 
att genom väl synlig skylt eller på något lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer. 



3

Förbud mot försäljning av vissa varor 

8 §  
Knivar, skjutvapen, sprängdeg, pyrotekniska varor samt andra varor som kan befaras medföra 
olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på salutorgen.  

Försäljning av livsmedel 

9 §  
Vid försäljning av livsmedel på salutorgen gäller i tillämpliga delar bestämmel-serna i gällande 
livsmedelslagstiftning samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. I förekommande fall skall 
erforderliga tillstånd inhämtas från miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Godkända vågar 

10 §  
Torghandlaren är skyldig att tillse att våg som används är typgodkänd, provad mot fastställda 
kriterier samt försedd med särskild märkning. Närmare information lämnas av respektive 
upplåtande nämnd. 

Placering av varor, redskap och fordon 

11 § 
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed eller mellan 
torgplatserna. Saluhållandet får endast ske inom den yta som upplåtits till respektive torghandlare. 

På salutorgen får ingen trafik med motorfordon ske. 

Undantag gäller dock för nödvändiga transporter till och från torgplats. Beträffande dessa gäller 
dock att de endast undantagsvis får ske efter kl 09.00 under månaderna maj till och med september 
samt efter kl 11.00 under månaderna oktober till och med april. 

Beträffande parkering av dragbilar och liknande på Stora torg och Lilla torg gäller tillämpnings-
föreskrifter som utfärdas av teknik- och fritidsnämnden. 

Renhållning med mera 

12 §   
En innehavare av en torgplats är skyldig att senast 45 minuter efter försäljnings-tidens slut samla 
ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen. De offentliga papperskorgarna får inte 
 användas för detta ändamål. Innehavaren skall se till att torgplatsen hålls ren och snygg.  

Avgift 

13 §   
För användning av torgplats och annan allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift 
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av föreskrift 

14 §  
Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § fjärde stycket första meningen, 5 § 
första, tredje - sjätte styckena, 8 §, 11 § första - tredje styckena och 12 § kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2007.
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