
Exempel 1 – tillfällig plats 
Torghandlaren vill sälja bröd på Stora Torget under julen. Torghandlaren har därför 
ansökt om att få stå på Stora Torget under 4 kalenderdagar. Torghandlaren ska enligt 
kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Stora Torget tilldelas en 
tillfällig plats. Enligt torghandelstaxan för år 2017 ska torghandlaren betala 0 kronor 
(tillfällig försäljning 1-5 kalenderdagar per år = 0 kr/tillfälle). 
 
 
Exempel 2 – tillfällig plats 
Torghandlaren vill sälja bröd på Stora Torget under diverse högtider. Torghandlaren har 
därför ansökt om att få stå på Stora Torget och använda en yta om 4 m2 under 8 
kalenderdagar. Torghandlaren ska enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel på Stora Torget tilldelas en tillfällig plats. Enligt torghandelstaxan för år 
2017 ska torghandlaren betala 360 kronor. 
 

 Tillfällig försäljning 1-5 kalenderdagar per år = 0 kr/tillfälle. Dem första 5 dagarna är 
fria från avgift. 
 

 Tillfällig försäljning 1-5 m2, 1-29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 kalenderdagar på 
ett år) = 120 kr/tillfälle. För resterande 3 dagar ska torghandlaren betala 360 kronor 
(3 dagar x 120 kr/tillfälle). 

 
 
Exempel 3 - tillfällig plats 
Torghandlaren vill sälja bröd på Stora Torget under diverse högtider. Torghandlaren har 
därför ansökt om att få stå på Stora Torget och använda en yta om 22 m2 under 8 
kalenderdagar. Torghandlaren ska enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel på Stora Torget tilldelas en tillfällig plats. Enligt torghandelstaxan för år 
2017 ska torghandlaren betala 810 kronor. 
 

 Tillfällig försäljning 1-5 kalenderdagar per år = 0 kr/tillfälle. Dem första 5 dagarna är 
fria från avgift. 
 

 Tillfällig försäljning 5-30 m2, 1-29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 kalenderdagar 
på ett år) = 270 kr/tillfälle. För resterande 3 dagar ska torghandlaren betala 810 
kronor (3 dagar x 270 kr/tillfälle). 

 
 

Exempel 4 – fast plats 

Torghandlaren vill sälja bröd varje dag på Stora Torget mellan maj och september månad. 

Torghandlaren har därför ansökt om att få stå på Stora Torget och använda en yta om 4 

m2 under 5 månader. Torghandlaren ska enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter 

för torghandel på Stora Torget tilldelas en fast plats. Enligt torghandelstaxan för år 2017 

ska torghandlaren betala 1 500 kronor (300 kr/månad x 5 mån). 

 
 Fast försäljning 1-5 m2, minst en månad = 300 kronor/månad.  

 

Exempel 5 – fast plats 

Torghandlaren vill sälja bröd varje dag på Stora Torget mellan maj och september månad. 

Torghandlaren har därför ansökt om att få stå på Stora Torget och använda en yta om 25 

m2 under 5 månader. Torghandlaren ska enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter 



för torghandel på Stora Torget tilldelas en fast plats. Enligt torghandelstaxan för år 2017 

ska torghandlaren betala 3 000 kronor (600 kr/månad x 5 mån). 

 
 Fast försäljning 5-30 m2, minst en månad = 600 kronor/månad.  

 


