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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
i Österåkers kommun
Österåkers kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).

§ 1. Inledande bestämmelser
Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen (1993:1617) och i kommunens allmänna
lokala ordningsföreskrifter gäller följande ordningsföreskrifter för torghandel beslutade
av kommunfullmäktige 2012-06-18.
§ 2. Syftet med lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Alla bestämmelser i dessa föreskrifter har till syfte att upprätthålla den allmänna
ordningen.
§ 3. Tillämpningsområdet för de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel
Föreskrifterna ska tillämpas inom följande område, vilket kommunen upplåter till allmän
försäljningsplats för torghandel:
Storängstorget = det område, som på kartbilaga A har streckmarkerats.
§ 4. Fasta och tillfälliga torgplatser
På den allmänna försäljningsplatsen finns fasta platser, vilkas nyttjande beslutas av
kommunstyrelsen.
En fast torgplats är att betrakta som fast då den nyttjas minst en månad, annars är den att
betrakta som tillfällig. Torgplatserna får upplåtas 6 månader som längst.
Torgplatserna kan upplåtas tillfälligt en dag eller en vecka men är då att betrakta som
tillfällig upplåtelse.
Fasta och tillfälliga saluplatser anvisas och upplåtes av kommunstyrelsens ombud.
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§ 5. Fördelning av torgplatser
Vid fördelning av torgplatser gäller följande:
Torgplatser tilldelas försäljare i den ordning som begäran om yttrande över ansökt
polistillstånd inkommit till kommunen.
Torgplats kan hållas muntligen (genom kommunens ombud) till en försäljare en kortare
tid för att invänta ett sökt polistillstånd.
Kommunen har rätt att avslå ansökan om torgplats om försäljaren tidigare har misskött
sig.
Har två försäljare inkommit med sin ansökan vid exakt samma tidpunkt tilldelas de plats
efter lottning. För fast plats har försäljare förtur som senast hade en fast torgplats under 6
månader, förutsatt att försäljaren har följt ordningsföreskrifterna.
Fler än en torgplats kan tilldelas samma försäljare endast när detta kan ske med hänsyn
till tillgången på platser. Alla platser utom den första per försäljare är alltid att betrakta
som tillfällig vad gäller förtur till platsen i framtiden.
När flera platser tilldelas en försäljare bör platser om möjligt vara belägna intill varann.
Samma försäljare får inte nyttja alla platser även om de inte är uthyrda.
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§ 6. Tider för försäljning
Torghandel får ske på följande tider:
Försäljning får äga rum
-

vardag, som inte är helgdagsafton, måndag-fredag kl 09.00- 20.00
lördag, söndag och heldagsafton kl 09.00 – 16.00

såvida kommunstyrelsen inte medgivit undantag.
Försäljarna får högst 1 timme före fastställd försäljningstid börja lägga upp varor och
redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast 2 timmar efter försäljningstidens slut, det får
inte finnas något kvar på platsen efter 2 timmar.
På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger
får kommunstyrelsen i varje särskilt fall besluta att försäljning ska ske vid andra tider än
vad som beskrivs i § 6 eller helt ställas in.
§ 7. Torgplatsinnehavarens upplysningsskyldighet m.m.
En innehavare av en torgplats är enligt § 2 i lagen om tillfällig försäljning (1990:1183)
skyldig att genom väl synlig skylt eller på annat sätt lämna upplysning om innehavarens
namn, postadress och telefonnummer.
Innehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på annan.
Om en innehavare av en fast eller tillfällig torgplats vid försäljningstidens början inte har
intagit platsen eller till kommunstyrelsens ombud gjort anmälan om att platsen kommer
att utnyttjas senare på dagen har kommunstyrelsen genom sitt ombud rätt att låta annan
använda platsen som tillfällig torgplats.
§ 8. Förbud mot försäljning av vissa varor
Varor, som befaras kunna medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte
säljas på de allmänna torgplatserna.
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§ 9. Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna torgplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813)
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
§ 10. Utformning, placering av varor, redskap och fordon
På torgplats ska de varor som erbjuds till försäljning, saluföras från torgstånd eller
liknande anordning.
Varor och redskap får endast placeras inom markerade torgplatser och inte placeras på de
gångar, som är avsedda för gångtrafik utmed eller mellan torgplatserna.
Storängstorget avses att stängas av för motortrafik dagtid.
Försäljares fordon får inte framföras eller finnas uppställda på torget längre tid än för avoch pålastning av varor vid försäljningstidens början och slut då avspärrningen är öppen.
Är avspärrningen inte öppen hänvisas försäljare till närliggande parkeringsområden för
av- och pålastning.
För övrig uppställning av inredd torgvagn eller släpvagn att användas vid försäljning
inom fast torgplats krävs tillstånd av kommunstyrelsen.
§ 11. Renhållning
Den, till vilken torgplats är upplåten, ska se till att området närmast torgplatsen inte
belamras med varor, redskap eller avfall och att platsen i sin helhet hålls i snyggt och
vårdat skick.
Innehavaren av torgplats är skyldig att omedelbart efter försäljningstidens slut påbörja
och senast 2 timmar efter att försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från
rörelsen samt föra bort detsamma. Skräp, avfall m.m. från innehavaren får inte belasta
någon annans (rörelse, företag) avfallsbehållare eller återvinningsstation. Innehavaren
ansvarar för att själv ta om hand allt skräp, avfall m.m. som dennes rörelse genererat.
Torgplatsen ska tömmas helt varje dag. Om denna paragraf inte uppfylls har kommunen
rätt att avhysa innehavaren från torgplatsen.
§ 12. Avgifter
För användning av allmän torgplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder
som beslutas av kommunfullmäktige.

4 av 6

ÖFS 2012:20

§ 13. Överträdelse av föreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot § 4, andra och tredje styckena, § 6
(dock ej sista stycket), § 7, första och andra stycket, § 8, § 10 och § 11 kan dömas till
penningböter enligt 3 kap. 22 § 2:a stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande.
§ 14. Ikraftträdande
Föreskrifterna träder i kraft fyra (4) veckor efter den dag då de utkom från trycket i
Stockholms län författningssamling.
KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN
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