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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 i 

kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel 

och street food i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 

allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på Stortorget, se bilaga 1, som kommunen 

upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel och street food för 

matförsäljning.  

Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila 

restaurangverksamheter. Street food omfattar food trucks och matvagnar. Till 

kategorin food truck räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3 

500 kg. Matvagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en 

handdragen kärra, cykel, ombyggd husvagn.  

 

Saluplatser samt platser för street food 

3 §  På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga 

saluplatser vilka bestäms av tekniska förvaltningen. 

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad, högst ett år.  

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av person som av 

tekniska nämnden utsetts att övervaka och ordna handeln på den allmänna 

försäljningsplatsen.  

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

 

Fördelning av saluplatser samt platser för street food 

4 §  Vid fördelningen av saluplatserna samt platser för street food gäller 

följande. 

Tillfälliga saluplatser samt platser för street food tilldelas försäljarna i den 

ordning som de kommer till försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är 

lämpligare. Tekniska förvaltningen äger dock rätt att tilldela plats i annan 

ordning. 

Fler än en saluplats eller plats för street food får tilldelas samma person endast 

när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelas en 

person, skall platserna vara belägna intill varandra. 

I fall en innehavare av en fast saluplats eller plats för street food inte vid 

försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till tekniska 

förvaltningen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska 

förvaltningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats 

eller plats för street food. 
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Tider för försäljning 

5 §  Torghandel får ske på följande tider: 

Försäljningen får börja tidigast klockan 8.00 och sluta senast klockan 18.00 alla 

dagar. 

Försäljning av julgranar får ske från och med den 10 december till och med den 

23 december. 

Uppställning av street food får ske alla dagar mellan klockan 08.00 och 22.00. 

Försäljare får inte tidigare än två timmar före fastställd försäljningstids börja 

lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens 

slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 

föreligger får Tekniska förvaltningen 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 en saluplats eller street food är skyldig att genom en väl 

synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens 

namn, postadress och telefonnummer.  

 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 §  Varor vilkas försäljning kan komma att medföra avsevärd olägenhet ur 

ordningssynpunkt, som skjutvapen- och stridsvapen, knivar, sprängmedel, 

pyrotekniska eller varor som är brandfarliga och explosiva enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, samt andra varor som inte får 

säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna saluplatserna. 

 

Försäljning av livsmedel 

8 §  Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), de EU-

bestämmelser som lagen kompletterar, livsmedelsförordningen (2006:813) samt 

föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 §  Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 

utmed eller mellan saluplatserna. 
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Renhållning 

10 §  En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut 

samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att borttransportera detta.  

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift  

11 §  För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut 

avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.  

Tekniska förvaltningen äger rätt besluta att avgift skall erläggas i förskott där så 

finnes erforderligt.  

 

Överträdelse av föreskrift  

12 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 

ovanstående paragrafer kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra 

stycket Ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.  
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