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Torghandel      Sidan 1 

Taxa för torghandel i Vara tätort 
 

Denna taxa omfattar även gågator vid Stora torget i Vara. För angränsande 
gator och allmän plats gäller taxa för upplåtande av allmän platsmark. 

 
Antal platser   43 platser à 3 meter platsbredd 

Säsongsplats/månadsmarknad  1320 kr maj - oktober  

Årsplats   600 kr/meter platsbredd 
Jordgubbens dag ingår 

6-månadersplats  300 kr/meter platsbredd 

Tillfälliga platser  160 kr/dag 

Bakluckeloppis  100 kr/dag 
 

Tillägg för elanslutning 

 Fast pris  1000 kr 

 6 månader  600 kr 

 Tillfällig plats  80 kr/dag 
 

Julgransförsäljning, ideellt 0 kr för ideell förening 

Julgransförsäljning  100 kr/meter platsbredd 

 
Hyra av torget/badhusparken vid kommersiella arrangemang 

 Grundavgift  8000 kr 

 Pris per m2  4 kr 

 

I årsplats ingår plats vid högst fyra arrangemang, såsom Jordgubbens dag, vår- 
och höstmarknad. Information om datum måste inkomma senast två veckor 
före tidpunkten för arrangemanget. Ordinarie plats kan inte garanteras vid 
dessa speciella tillfällen. 
 
Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.  
 
När normalregler eller -taxa inte tillämpas beslutar Teknisk chef om 
upplåtelse av torgplats.  
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Regler för torghandel i Vara kommun 
Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Reglernas 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 kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa regler för salutorgen i 
kommunen. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Reglerna är tillämpliga på östra delen av Stora torget i Vara inklusive 
angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen 
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. 
 
3 § Torghandelsansvarig utses av Tekniska utskottet. 

Saluplatser 

4 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga 
saluplatser. Tekniska utskottet bestämmer plats och storlek på dessa. 

1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år per 
kalenderår. Innehavaren av fast plats ska i god tid före årsskiftet 
anmäla om han/hon vill upphöra med sin handel.  

2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av 
torghandelsansvarig. 
 

5 § Vid fördelningen av saluplatser och fria bord enligt 11§ gäller följande: 

1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den 
ordning som de anmält sig. 

2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska 
anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående 
torsdag. 

3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande 
platser upplåtas till samma person. 

4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 
09:00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen 
senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig 
rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats. 

5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon 
annan.  

6. När torgplatser vid speciella tillfällen behöver nyttjas för annan 
verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats. 
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Tider för försäljning 

6 § I Vara får torghandel pågå onsdag - fredag kl. 7:00 - 19:00 och lördag kl. 
7:00 - 15:00 om inte Tekniska utskottet har medgivit undantag eller beslutat 
annat. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens 
slut om inte Tekniska utskottet beslutat annat i varje särskilt fall. 

Om ett särskilt arrangemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta 
gäller i stället att torghandeln får pågå till dess arrangemanget ska vara 
avslutat. 

Om helgdag infaller på dag som annars är torgdag får torghandel i stället pågå 
närmast föregående vardag. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får Tekniska utskottet besluta att försäljning ska ske vid andra tider 
än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 

Placering av varor, redskap och fordon 

7 § På torgplatsen i Vara får torgvagnar uppställas från onsdag kl. 07:00 till 
lördag kl. 16:00. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget. 

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

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljnings-
platsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torghandels-
ansvarigs tillstånd.  

Renhållning 

8 § Innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljnings-
tidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort och lägga det i 
behållare för sopor. 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

Avfall från torghandeln i Vara forslas till container uppställd vid Ekedalsgatan 
6, Gata/park-kontoret. 

Innehavarens upplysningsskyldighet  

9 § Innehavare av en saluplats är enligt 12 § marknadsföringslagen (2008:486) 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna 
upplysning om innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och 
telefonnummer. 

Försäljning av livsmedel 

10 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedels-
förordningen (2006:813), samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Vid 
hantering av livsmedel krävs tillgång till vattendunk med kran, tvål och 
handsprit för att en god handhygien ska kunna upprätthållas. 
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Fria bord 

11 § För dig som tillverkar saker själv och vill sälja dessa finns "Fria bord" 
som kan placeras på torget i Vara en gång per månad under månads-
marknaden kl. 9 – 12, eller enligt överenskommelse med torghandelsansvarig. 
Du har rätt att ta i anspråk en meter gratis.  

För torgen i Kvänum och Vedum gäller tider en gång per månad som 
överenskommes med torghandelsansvarig. Kommunen tillhandahåller bord i 
Vara, som får flyttas till respektive ort efter överenskommelse med 
torghandelsansvarig. 

Om det är livsmedel (bröd, sylt, eller dylikt) du tillverkar och säljer själv ska 
det finnas en förteckning som talar om vad det innehåller. 

Kassaregister 

12 § Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av 
regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). 

Avgift 

13 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut 
avgift enligt Taxa för torghandel i Vara tätort. 

Överträdelse av föreskrift 

14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen 
(1993:1617). 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 

Tidigare regler, taxor och ordningsföreskrifter som ersätts 

Denna kommunala författning ersätter dessa tidigare författningar: 

 ”Regler för upplåtelse av torghandel i Vara tätort”, antagna av 
Tekniska nämnden 2005-02-01 § 10 

 ”Torgtaxa”, antagen av kommunstyrelsen 2011-10-12 § 127, reviderad 
2012-10-10 § 206. 

 ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln”, antagna av 
kommunfullmäktige 1995-11-27. 


