
 

 
 

 

 

Lokala föreskrifter för torghandel 

Mölndals stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (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 (1993:1617) och i stadens lokala 

ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg (torg med handel) i staden.  

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § 

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentlig plats som Mölndals stad upplåter till 

allmän försäljningsplats för torghandel: Mölndals torg.  

 

Saluplatser 
 

3 §  

 

Inom försäljningsområdet finns tillfälliga saluplatser.  

 

En tillfällig saluplats upplåts på bestämd tid, minst under en vecka och högst under tolv 

månader. 
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Fördelning av saluplatser 

4 §  

Vid tilldelning eller utökning av tillstånd för tillfällig saluplats kan företräde ges åt försäljare 

som innehaft en viss plats under en längre tid, under det senaste kalenderåret. 

 

För det fall en tillståndshavare av en tillfällig saluplats inte nyttjar eller avser nyttja platsen för 

torghandel kan en annan försäljare tillåtas att använda platsen som tillfällig saluplats. 

 

Innehav av saluplats 

 

5 § 

 

Tillståndshavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas till någon annan.  

 

Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad ta bort material, 

ställningar o. dyl. inom upplåtet område om detta krävs för att staden ska kunna upprätthålla 

ordning och säkerhet. 

Tillståndshavaren ansvarar vid vinterväglag för att snöröjning, snöbortforsling, 

halkbekämpning eller dylikt utförs inom tillståndsområdet samt en bredd av 1,5 meter längs 

området. 

 

Tider  
 

6 § 

Torghandel får äga rum på varje helgfri dag. 

 

Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 och inte pågå längre än till klockan 18.00. 

 

Försäljare får som tidigast ta saluplatsen i anspråk för varor eller redskap en timme före 

fastställd försäljningstids början. 

 

Fordon får endast användas för att forsla varor och redskap till och från torget fram till 

kl. 10.00 och efter klockan 18.00.  

 

Varor och redskap och avfall ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens 

slut. 

 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 

Mölndals stad besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 

ovan eller helt ställas in. 



 

 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
 

7 § 

Knivar, sprängämnen, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på salutorget. 

Placering av varor, redskap och fordon 
 

8 §  

Varor och redskap får inte placeras i de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 

saluplatserna. 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. Fordon 

som används för att forsla varor eller redskap till och från torget, ska föras bort omedelbart så 

snart lossning och lastning avslutats. 

Tillstånd från Mölndals stads tekniska förvaltning krävs för uppställning av fordon eller 

släpvagn på saluplatsen. 

Renhållning 

9 §  

En tillståndshavare av en saluplats ska se till att platsen hålls ren och i välordnat skick under 

den tid den nyttjas samt att platsen efter upplåtelsens slut är i det skick som den var i före 

upplåtelsen. 

 

Allmänna papperskorgar får inte användas för torghandelsavfall.  

 

Avgift 

10 §  

För användning av saluplats har staden rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats 

av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av föreskrift 

11 §  

Enligt ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 

bestämmelserna i dessa ordningsföreskrifter dömas till penningböter.  

  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda 

förelägganden och rätt att förverka egendom.  

 


