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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I 
SÄTERS KOMMUN 

Beslutat av kommunfullmäktige 2020-12-03, § 121 
 
Gäller från och med 2021-01-01  
 
Säters kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
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 föreskrifter för Salutorget i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel: Salutorget 

På de allmänna försäljningsplatserna finns enbart tillfälliga saluplatser, vilka bestäms av 
kommunen. 

Saluplatser 
3 § På den allmänna försäljningsplatsen finns enbart tillfälliga saluplatser. För att få använda 

saluplats ska bokning göras hos kommunen. Kommunen anvisar och fördelar saluplatser. 

En tillfällig saluplats bokas för enstaka dagar. Saluplatserna har ca måtten 3,0 x 3,0 m 
(längd x djup). 

Fördelning av saluplatser 
4 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande: 

Saluplatserna tilldelas försäljarna enligt anvisning av kommunen. Innehavarens rätt att 
använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. När fler platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill 
varandra. 

Ifall innehavaren av en saluplats inte nyttjar saluplatsen eller meddelat till kommunen att 
platsen kommer utnyttjas senare på dagen, har kommunen rätt att låta någon annan 
använda saluplatsen. 

Tider för försäljning 
5 § Torghandel får ske på följande tider: 

Försäljare får ha saluplatsen i anspråk mellan kl. 08:00 – 19:00. Försäljning får pågå mellan 
kl. 09:00-18:00. Detta gäller ifall kommunen inte medgivit undantag eller beslutat annat. 
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På begäran av Polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 
får kommunen besluta att försäljning i särskilt fall kan ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in. 

Innehavarens upplysningsplikt 
6 § Innehavaren av en saluplats är skyldig att tydligt märka eller på något annat lämpligt sätt 

lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
7 § Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor som kan befaras medföra avsevärda 

olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på salutorgen. 

Försäljning av livsmedel 
8 § För försäljning av livsmedel gäller tillämpliga delar av gällande livsmedelslagstiftning. 

Placering av varor, redskap och fordon 
9 § Varor och redskap får inte uppta annan yta än den hyrda. Under försäljningstid får inte 

försäljarens fordon framföras på försäljningsplatsen. Fordon som ej används för 
försäljning får ej uppställas inom saluplatsen utan särskilt tillstånd från kommunen.  

Renhållning 
10 § Innehavare av saluplats är skyldig att hålla saluplatsen ren och i ordnat skick. 

Innehavarande ska senast en timme efter försäljningstidens slut ha samlat ihop avfall och 
annat skräp från verksamheten samt fört bort detta till en behållare avsedd för sopor. Om 
innehavaren inte städat efter sig har kommunen rätt att debitera för städkostnaden. 

Avgift 
11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 

grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av föreskrifter 
12 § Enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 



 3 

Bilagor 
Karta över saluplatser.  
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