
Torghandelsstadga 
 

§ 1 
Allmänna försäljningsplatser i Solna stad är Råsunda torg, Hagalunds torg, Huvudsta torg och Solna 
centrum vid T-banans södra entré. 

§ 2 
Saluplats upplåtes för längre tid (fast saluplats) eller för dagen (tillfällig saluplats).  Fast saluplats 
upplåtes på bestämd tid, högst tolv månader. Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag och 
anvisas av ansvarig som utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats. 
Innehavare av fast saluplats skall på saluståndet ha anbringad skylt, angivande namn och adress. 
Saluplats får ej av innehavaren överlåtas på annan. Upphör innehavaren av fast saluplats med 
torghandeln skall skriftlig anmälan göras till stadsbyggnadsförvaltningen. 

 § 3 
För saluplats äger Solna stad uppbära avgift enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. 

§ 4 
Vid upplåtelse av saluplats skall iakttagas: 

Att tillfällig saluplats anvisas försäljarna i den turordning dessa anmäler sig. 

Att åt samma person endast då tillgång på saluplatser så medger upplåts mer än en 
saluplats, varvid dessa skall vara belägna intill varandra, samt 

Att såvitt möjligt varor av enahanda eller likartat slag sammanföres i en eller flera 
gemensamma grupper eller rader. 

 

§ 5 

Saluplats upplåtes för försäljning av varusortimentet som är tillåtet enligt svensk lag.  I fråga om 
saluhållande livsmedel och transport, uppläggning, förvaring eller annan hantering av dessa för 
försäljning, gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i livsmedelslagen (1971:511), 
livsmedelsförordningen (1971:807 och 1981:372) och med stöd av denna lagstiftning meddelade 
bestämmelser. 

För saluhållande av livsmedel behövs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

§ 6 
Torghandel må äga rum på i 1 § angivna platser under vardagar följande tider: måndag – fredag från 
kl. 8.00 till kl. 18.00 samt lördagar från kl. 8.00 till kl. 16.00. 

På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel ej pågå efter kl. 
14.00. Försäljare får ej tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början besätta saluplats 
med varor och redskap. Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter 



försäljningstidens slut. Har innehavare av fast saluplats inte senast klockan 09.00 intagit platsen eller 
gjort anmälan till ansvarig att platsen kommer att upptas, äger upplåtaren rätt att låta annan 
begagna platsen som tillfällig saluplats. 

§ 7 
Innehavare av saluplats får ej för varor, redskap eller annat ta i anspråk större utrymme än den 
anvisade platsen. De gångar, som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna, skall 
hållas fria från varor, emballage eller redskap. 
Under försäljningstid får inte torghandlares fordon framföras eller finnas uppställda på torget. 

§ 8 
På anvisade saluplatser skall de varor som erbjudes till försäljning saluhållas från öppet stånd, 
torgvagn, bord eller liknande, som kan godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen.  

§ 9 
Varor, vilkas salubjudande kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt 
får inte försäljas på allmän försäljningsplats. Behöver saluplats av särskilt anledning helt eller delvis 
utrymmas gäller polismyndighetens anvisningar. 

§ 10 
För allmän försäljningsplats skall utöver vad som föreskrivs i allmän och lokal ordningsstadga om 
ordning på allmän plats iakttas att avfall och annat skräp från rörelsen skall genom innehavarens 
försorg vara bortförda från torget senast en timme efter försäljningstiden slut. 

§ 11 
Det är förbjudet att utanför saluplats bjuda ut varor till försäljning. 

§ 121

Dessa föreskrifter 

 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot §§ 2, 5-11 döms till penningböter enligt 3 kap. 
22§ andra stycket i ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande 
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 träder i kraft dagen efter det att författningen kom ut från trycket i länets 
författningssamling 
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