Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Västerås
Beslutade av kommunfullmäktige den 25 mars 2004.
Västerås stad 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 ordningslagen (1993:1617) och i stadens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i staden. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på Stora Torget och Bondtorget. Om utrymme ej medges på
Stora Torget och Bondtorget kan, i särskilda fall, delar av Hantverkargatan och Torggatan
användas under en begränsad tid.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms
av teknik- och idrottsnämnden.
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 3 månader och högst 1 år.
En tillfällig saluplats får användas minst en dag och högst en månad och anvisas av torgansvarig.
Fördelning av saluplatser
4§
Vid fördelningen av saluplatser gäller följande.
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna genom i första hand förhandsbokning och i andra
hand i den ordning de anmäler sig för försäljning.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Högst sex platser upplåts till samma person. Platserna ska då, om inte
särskilda skäl föreligger, vara belägna intill varandra.
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma
grupper eller rader.
Fördelning av fasta platser grundas på hur lång period i en följd försäljarna innehaft fast
plats på torget.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.

I fall innehavaren av en fast saluplats inte en timme efter försäljningstidens början har intagit
platsen eller gjort anmälan till torgansvarig att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen,
har torgansvarig rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
5§
Torghandel får ske på följande tider:
Försäljning får ske alla helgfria dagar klockan 07.00-19.00 samt på söndagar i december
klockan 10.00-17.00. Under tiden 1 juni-31 augusti får försäljning ske helgfria dagar klockan
07.00-20.00 och på helgdagar klockan 10.00-20.00.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
teknik- och idrottsnämnden eller enligt uppdrag torgansvarig besluta att försäljning i särskilt
fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Vid dessa tillfällen
äger torgförsäljaren inte rätt till nedsättning av avgiften eller ersättning för utebliven
handelsvinst.
Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor
eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.
Innehavarens upplysningsskyldighet
6§
En innehavare av en saluplats är enligt 2§ lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig
att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
Enligt lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel är innehavare
även skyldig att för upplåtaren visa F-skattsedel för innevarande år eller lämna information
om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Förbud mot försäljning av vissa varor
7§
Knivar, sprängdeg, skjutvapen, soft air gun, stinkbomber och pyrotekniska varuslag får inte
säljas på de allmänna försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
8§
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon
9§
En innehavare av en saluplats får inte utnyttja utrymme utanför den anvisade försäljningsplatsen för uppställning av varor, redskap och fordon. Ej heller får varor placeras på sådant
sätt att övriga torgplatsinnehavares varuuppläggningar skymmes.
Torgstånden ska vara öppna, men får spännas över med markistak. Markis ska vara naturvit
eller vit- och grönrandig. Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken. Bilar eller
täckta vagnar accepteras inte.
Motorfordonstrafik regleras i lokala trafikföreskrifter.
Högtalare
10§
Högtalare får ej användas för reklam från torghandelsplats.
Renhållning m m
11§
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden.
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare
för sopor.
Avgift
12§
För användning av allmän försäljningsplats har staden rätt att ta ut avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.
Erlagd avgift för torgplats återbetalas ej.
Har faktura för fast plats inte betalats inom föreskriven tid upphör rätten till platsen med
omedelbar verkan.
Överträdelse av föreskrift
13§
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3§ andra och tredje styckena,
4§ femte stycket, 5§ fjärde och femte styckena, 7§, 9, 10 och 11 §§ kan dömas till
penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx månad 2004.

