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 Datum 

2013-11-18 
 

Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 1995-05-22--23, § 173 
 
Fastställd av länsstyrelsen  
1995-06-13 
1996-01-05 
1999-01-21 
 
Ändrad av kommunfullmäktige 
1995-12-18, § 289 
1998-12-14, § 27 
2010-06-21 § 105 
2013-11-18, § 183 
 
Ändrad av teknik- och fritidsnämnden  
1998-10-01 
 
Ändrad av service- och tekniknämnden  
2010-05-21 § 1 
 
Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2014. 
 
 
 
 

  

 
 



 

 
 

3 (6) 
2.04 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR TORGHANDELN I KATRINEHOLMS 
KOMMUN 
Styrdokument - Författningssamling 

 Datum 

2013-11-18 
 

 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Katrineholms kommun 

Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § Förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt Ordningslagen (1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap av ordningslagen (1993:1617) 
och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för 
kommunens salutorg. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna 
ordningen. 
 
För att kontrollera att gällande ordningsföreskrifter följs utses en torgfogde, som 
även anvisar och tar upp betalning för tillfälliga platser. 
 
§ 2 
Föreskrifterna är tillämpliga på Stortorgets fria ytor med begränsningslinjer 
enligt separat kartplan fastställd av service- och tekniknämnden.  
 
Inom dessa områden fastställer service- och tekniknämnden antalet saluplatser. 
 
Fasta, tillfälliga och fria platser 
§ 3 
De allmänna försäljningsplatserna upplåtes som fasta eller tillfälliga saluplatser 
med placering på hela Stortorget. Fria saluplatser upplåts och anvisas av 
torgfogden.  
 
En fast saluplats får användas på bestämd tid under minst ett kvartal och högst 
ett kalenderår och upplåts genom ansvarig handläggare på service- och 
teknikförvaltningen. 
 
En tillfällig plats får användas endast viss dag och anvisas av torgfogden, som 
av service- och teknikförvaltningen utsetts att ordna och övervaka handeln på 
torget. 
 
En fri plats kan upplåtas till försäljning som ej innefattas i skattebegreppet 
näringsverksamhet (exempel skolklass som säljer bröd). Platsen anvisas av 
torgfogden. 
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2013-11-18 
 

Fördelning av saluplatser 
§ 4 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de senast en dag 
före försäljningsdagen förhandsbokats hos torgfogden. 

Har innehavare av fast försäljningsplats inte intagit sin plats senast kl 8 upplåts 
platsen vid behov som tillfällig saluplats under dagen. 

Fördelning av fasta platser grundas på hur lång period försäljarna innehaft fast 
plats på torget. 

Högst fyra platser upplåtes till samma person. Platserna skall då vara belägna 
intill varandra. 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 
 
Tider för försäljning 
§ 5 
Försäljning får äga rum under samtliga helgfria dagar i veckan. Försäljning får 
ske på 'röd dag' då övrig fast handel i centrum bedrivs.  

Försäljning får börja tidigast kl 8 och avslutas senast kl 18. Under lördagar till-
åts försäljning mellan kl 8 och 14. 

Etablering av försäljningsstånden samt uppläggning av varor och redskap får 
endast ske mellan kl 7 och 9. 

Stånden skall vara avvecklade samt varor och redskap bortplockade inom en 
timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får service- och tekniknämnden besluta att försäljning i särskilt fall 
skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
§ 6 
En innehavare av saluplats är enligt 2 § i lag (1990:1183) om tillfällig 
försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala överstiger 300 kronor, 
skall information dessutom lämnas skriftligen till konsumenten. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
§ 7 
Sprängmedel, pyrotekniska varor, skjut- och stridsvapen samt andra därmed 
jämförliga varuslag får inte säljas på torget. 
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Service- och tekniknämnden beslutar om förbud mot försäljning av övriga 
farliga varor. 
 
Försäljning av livsmedel 
§ 8 
Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 
livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Övriga ordningsregler 
§ 9 
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik 
utmed eller mellan saluplatserna. 
 
Uppställning av gatupratare är inte tillåten utanför torghandelsplatsen. 
 
Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken. 
 
Motorfordonstrafik regleras i lokala trafikföreskrifter. 
 
Motorfordonstrafik är endast tillåten under uppackning mellan kl 7 och 9 samt 
under nedpackning mellan kl 17 och 19. Under lördagar skall nedpackning ske 
mellan kl 13 och 15. Fordonstrafiken på Stortorget skall ske med stor försiktig-
het och inte utgöra fara för fotgängare och cyklister. 
 
För uppställning av transport- och försäljningsfordon, släpvagn, salu- och 
lagervagn, värme- och kylvagn eller liknande konstruktion krävs särskilt 
tillstånd från service- och tekniknämnden. 
 
Renhållning 
§ 10 
Innehavaren av saluplatsen ansvarar för att vid försäljningstidens slut samla ihop 
och ta hand om avfall och annat skräp från rörelsen. Platsen ska vara väl 
avstädad när innehavaren lämnar saluplatsen för dagen. 
 
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och välskött. 
 
Avgift 
§ 11 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift 
enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
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Aktuella avgifter för torghandel finns i kommunens författningssamling 4.10 
Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats. 
 
Vid upplåtelse av tillfällig plats erläggs avgiften i förskott eller senast kl 10 för-
säljningsdagen direkt till torgfogden. 
 
Fredagar är avgiftsbefriad, ingen avgift tas ut och platser anvisas av torgfogden 
efter ankomst. 
 
Vid upplåtelse av fast plats debiteras innehavaren avgiften per kvartalsfaktura i 
samband med att upplåtelseavtalet upprättas. Avgift skall erläggas innan 
saluplatsen tas i anspråk. Som betalningsvillkor gäller 30 dagars betalningsfrist. 
 
Har räkning för fast plats inte betalats inom föreskriven tid upphör rätten till 
platsen med omedelbar verkan. 
 
Överträdelse av föreskrift 
§ 12 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
ordningsparagraferna i denna föreskrift kan dömas till penningböter enligt 3 kap 
22 § andra stycket i ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

___________________ 
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