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

Ordningsföreskrifterna gäller från och med 2021-05-21. 

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 vad 
som framgår av Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter så gäller dessa 
föreskrifter avseende torghandeln och med den jämförbar verksamhet. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla allmän ordning samt att ge tydliga regler för 
intressent som önskar bedriva torghandel eller med det jämförbar verksamhet. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen 
upplåter till allmänna platser för torghandel (saluplatser) och med det jämförbar 
verksamhet; Torget i Fjugesta (se bilaga ”Torget-torghandel i Fjugesta”). 

Saluplatserna – ansökan och fördelning av platser  
 

3 § På allmänna platser för torghandel upplåts tre fasta och två tillfälliga saluplatser. 

En fast plats får användas kontinuerligt eller periodvis under en tid av högst 3 
månader. Dessa beslutas av handläggare på kommunstyrelseförvaltningen. 

En tillfällig plats får användas under begränsad tid om högst 1 dag. Dessa beslutas av 
handläggare i kommunstyrelseförvaltningen. 

Den exakta saluplatsen, i anslutning till kommunhuset, anvisas av kommunens 
handläggare efter beslut om upplåtelse och är i första hand avsedd för exempelvis 
blod- och vaccinationsbuss, food-truck och liknande verksamhet.  
 

4 § Ansökan om fast eller tillfällig torgplats (saluplats) görs till polismyndigheten, 
Tillståndsenheten. Polismyndigheten tillsänder inkomna ansökningar till Lekebergs 
kommun för yttrande. Kommunen yttrar sig därefter med direktiv i enlighet med 
dessa förskrifter. 
 
5 § I de fall där saluplats önskas för längre tid än tre dagar ska ansökanden och 
kommunen upprätta tillfälligt markupplåtelseavtal för att den ansökta verksamheten 
ska få bedrivas. Om ansökan avser max tre dagar i följd eller några få spridda enstaka 
tillfällen upprättas inte annat avtal än det tillståndsbevis ansökanden erhåller från 
Polismyndigheten. 

6 § Vid fördelning av platser gäller följande 
Tillfälliga saluplatser tilldelas intressenter i den ordning som ansökan kommer till 
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kommunens kännedom. Om förutsättningarna är lämpliga kan tilldelning genom 
lottning ske. 

Om mängden intressenter som önskar saluplats är fler än de allmänna platserna för 
torghandel medger ska så många intressenter som möjligt beredas plats till förmån 
för att någon får flera platser. 

Om flera platser tilldelas samma person/juridiska person, ska platserna vara belägna 
intill varandra. 

7 § Intressentens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I 
det fall då en avnämare som erhållit plats inte intagit platsen vid försäljningstidens 
början, och som heller inte anmält detta till torgfogden, har torgfogden rätt att låta 
någon annan använda platsen som tillfällig saluplats förutsatt att polismyndigheten 
gett sitt tillstånd. 
 

Tider för försäljning 
 

8 § Försäljning får börja tidigast 08:00 och sluta senast 18:00. Vid särskilt önskemål kan tiden 
utsträckas till 22:00. Att beakta när det gäller iordningsställande respektive avveckling av 
saluplats, är att störande buller och ljud inte får förekomma nattetid mellan 22:00 och 06:00 
enl. Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter. 

9 § Saluplatsen anvisas av kommunens torgfogde och får disponeras en timme före och en 
timme efter försäljningstiden för uppställning och återställande samt städning.  

10 § Torghandel får ske på del av torget i Fjugesta tisdagar till och med lördagar på 
plats som anvisats av kommunens torgfogde. Torghandel på hela torget får ske 
enbart då kommunen beslutat och utlyst detta. Torget är övrig tid upplåten som 
parkeringsplats. 
 

Avgift  
 
11 § För användning av allmän försäljningsplats (saluplats) har kommunen rätt att ta 
ut avgift. Betalningen ska vara kommunen tillhanda senast samma dag som 
saluplatsen tas i anspråk för försäljning.  

Fast plats (pris per 3-månadersperiod): 1 dag i veckan 
3x3 meter = 1000 kr 
3x6 meter = 1800 kr 

Tillfällig plats (pris per dag) 
3x3 meter = 100 kr 
3x6 meter = 180 kr  

El 1 fas max 10 A: 50 kr/dag 
 
12 § Föreningar och skolklasser från Lekebergs kommun kan vid enstaka tillfällen och efter 
särskilt beslut av utsedd delegat, upplåta saluplats utan avgift.  
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Torghandlarens skyldigheter 

 
13 § Kommunen förutsätter att innehavare av saluplats följer lagen om tillfällig 
försäljning respektive Skatteverkets regler. Vidare ska innehavaren av saluplats 
tydligt informera om namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer i 
anslutning till saluplatsen. 

14 § Placering av varor, redskap och fordon 

Varor, redskap och fordon får endast placeras på den plats som anvisas i samband 
med tilldelning av saluplats. 

15 § Renhållning 

Innehavare av saluplats ansvarar för sin egen renhållning. Innehavaren ska senast en 
timme efter avslutad försäljning rengjort och återställt saluplatsen som varit tilldelad. 
Skräp och avfall som inte ryms i de av kommunen uppsatta fasta anordningar såsom 
papperskorgar och sopcontainrar, ska bortforslas genom innehavarens försorg. 

Förbud mot försäljning av vissa varor  
 

16 § Förbud mot försäljning av vissa varor 

I dessa förskrifter kan kommunen inte exakt ange vad som inte får säljas i samband 
med torghandel då det kan förändras över tiden.  
 
Beslutat är dock att sprängämnen, vapen, ammunition och andra pyrotekniska varor 
inte får säljas på de allmänna platserna för torghandel.  
För att ytterligare klargöra vad som får och inte får säljas ska intressent meddela vad 
som avses säljas i samband med att man ansöker om saluplats. Slutligt besked ges i 
samband med tilldelning av saluplats. 

Försäljning av livsmedel 
 
17 § Vid försäljning av livsmedel gäller tillämpliga delar av bestämmelserna i EG-
förordning 852/2004 om livsmedelshygien, livsmedelslagen (2006:804) och 
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 

Överträdelse av föreskrift  
 
18 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna i de 
lokala ordningsföreskrifterna för torghandel får föreläggas att vidta rättelse enligt 
ordningslagen 3 kap 19 §. Av ordningslagen 3 kap 20 § framgår att vite får sättas ut i 
föreläggandet, eller att rättelse kan komma att ske på den försumliges bekostnad. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förverkande. 
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