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KUNGÖRELSE 
 
om ändring i § 10 fjärde och femte stycket i lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln i Strängnäs kommun. 
Beslutade av kommunfullmäktige 2003-12-15, § 282 (reviderade 2005-
10-24, § 152, 2006-05-29, § 109). Kommunfullmäktige har den 27 
november 2006, § 18,  ändrat lydelsen i 10 § i lokala 
ordningsföreskrifterna. (Ändringen är markerat med kursiv text) 
 
Strängnäs kommun föreskriver 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 kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för 
torghandel i kommunen. 
 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och 
att anpassa försäljningen på torgen till deras förutsättningar. 
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2 § 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen 
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: 
 
Stora Torget i Strängnäs 
Västervikstorget i Strängnäs 
Rådhustorget i Mariefred 
Selaötorget i Stallarholmen 
 
För julgransförsäljning upplåts följande platser: 
 
Västervikstorget i Strängnäs 
Rådhustorgets gård i Mariefred 
Åkers Styckebruk 1:465 (Zigenarbacken) i Åkers Styckebruk 
Selaötorget i Stallarholmen 
 
Fasta och tillfälliga allmänna försäljningsplatser 
 
3 § 
 
De allmänna försäljningsplatserna upplåts som fasta eller tillfälliga 
allmänna försäljningsplatser. Tekniska nämnden beslutar om en allmän 
försäljningsplats skall vara fast eller tillfällig. 
 
En fast allmän försäljningsplats kan bokas i lägst en månad och högst i 12 
månader under samma kalenderår. 
 
En fast allmän försäljningsplats får endast användas under i förväg 
bestämda dagar som samhällsbyggnadskontoret har godkänt. 
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En tillfällig allmän försäljningsplats får användas endast en viss dag och 
anvisas av samhällsbyggnadskontoret. Endast fem försäljningstillfällen 
per månad får förbokas. 
 
Fördelning av allmänna försäljningsplatser 
 
4 § 
 
Vid fördelning av allmänna försäljningsplatser gäller följande: 
 
Ansökan om upplåtelse av allmän försäljningsplats inlämnas till 
samhällsbyggnadskontoret. Vid ansökan skall försäljaren redovisa 
utformning och utseende för sitt salustånd. 
 
Om saluståndet inte uppfyller föreskrifterna enligt 11 § i dessa 
ordningsregler får allmän försäljningsplats inte tilldelas. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har rätt att godkänna eller underkänna 
utformning och utseende av salustånd utifrån föreskrifter i 11 § i dessa 
ordningsregler. 
 
De försäljare som redovisat godkända salustånd tilldelas allmänna 
försäljningsplatser i den ordning som ansökan inlämnats till 
samhällsbyggnadskontoret. 
 
Fler än en allmän försäljningsplats får tilldelas samma försäljare endast 
när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. 
 
När flera platser tilldelas samma försäljare skall platserna vara belägna 
intill varandra. 
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Varor av liknande slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller 
flera gemensamma grupper eller rader. 
 
Försäljarens rätt att använda allmän försäljningsplats får inte överlåtas på 
någon annan. 
 
Om en innehavare av fast allmän försäljningsplats inte före kl 09.00 har 
intagit platsen eller anmält till samhällsbyggnadskontoret att platsen 
kommer att utnyttjas senare på dagen, har samhällsbyggnadskontoret rätt 
att låta någon annan använda platsen som tillfällig allmän 
försäljningsplats. 
 
I mån av plats får ideella föreningar och skolklasser medges avgiftsfri 
tillfällig allmän försäljningsplats vid enstaka tillfällen. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har rätt att avvisa försäljare med underkända 
salustånd. 
 
Tider för försäljning 
 
5 § 
 
Torghandel får ske 6 dagar/vecka (måndag-lördag) på följande tider: 
 
Försäljning får börja tidigast kl 08.00 och avslutas senast kl 21.00. 
 
Försäljning av julgranar får ske under tiden 24 november t o m den 24 
december under alla veckans dagar. Julgranar få stå kvar under natten. 
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6 § 
 
På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda 
skäl föreligger får tekniska nämnden besluta att försäljning får ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan. 
 
Tekniska nämnden har rätt att helt inställa all handel. 
 
Vid inställd handel äger försäljaren inte rätt till nedsättning av avgiften 
eller ersättning för utebliven handelsvinst. 
 
I centrala Strängnäs är torghandeln inställd andra lördagen i oktober 
månad varje år då Strängnäs höstmarknad äger rum. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
 
7 § 
 
Innehavaren av allmän försäljningsplats är enligt 2 § lagen om tillfällig 
försäljning skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat 
lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och 
telefonnummer. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
 
8 § 
 
Knivar, skjutvapen, explosiva varor (bl a pyrotekniska) och andra 
allmänfarliga varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
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Placering av salustånd, varor, redskap och fordon 
 
9  § 
 
Salustånden med överbyggnad (tak) måste rymmas inom den allmänna 
försäljningsplatsens angivna yta. 
 
Varor och redskap får inte placeras utanför den angivna ytan. 
 
Varor och redskap får inte placeras utanför den angivna ytan. 
 
10 § 
 
Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon uppställas på 
Rådhustorgets allmänna försäljningsplatser. 
 
Vid tilldelning av allmän försäljningsplats anvisar 
samhällsbyggnadskontoret parkeringsplats för försäljarens fordon 
under försäljningstiden. 
 
På Västervikstorget får fordon framföras på plats som anvisas av 
nämnden. 
 
Saluståndens utseende 
 
11 § 
 
Salustånd skall ha en utformning som passar in i stadsmiljön. 
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Om saluståndet förses med tak och väggar skall dessa vara av (enfärgad 
eller randig) markisväv eller annat likvärdigt material. 
 
Parasoller av väv eller annat likvärdigt material får användas. 
 
Försäljning skall ske inifrån saluståndet ut mot kunden. 
 
Prisuppgifter och reklamskyltar skall placeras i anslutning till saluståndet. 
 
Salustånd skall hållas i vårdat skick. 
 
Godkända salustånd med bord kan hyras av Strängnäs kommun. 
 
Exempel på godkänd utformning redovisas i bilaga 2. 
 
Renhållning 
 
12 § 
 
Innehavaren skall se till att den allmänna försäljningsplatsen hålls ren och 
snygg. 
 
Innehavaren av en allmän försäljningsplats är skyldig att på egen 
bekostnad snarast efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat 
skräp från rörelsen och föra bort detta från platsen. 
 
Avgift 
 
13 § 
 
För upplåtelse av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut 
avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Avgiften skall vara erlagd innan platsen tas i anspråk. 
 
Överträdelse av föreskrift 
 
14 § 
 
För den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot ordnings-
föreskrifterna medför detta indraget tillstånd. Ingen återbetalning av 
torgplatsavgiften sker. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande 
 

Den som tilldelas en torgplats skall för upplåtaren visa F-
skattebevis för innevarande år eller uppvisa moms-
registreringsbevis eller lämna information om namn, 
personnummer, adress och telefonnummer före 
ianspråktagandet. 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2007. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I STRÄNGNÄS KOMMUN 
 
Kartbilagor: 
Taxa  Bilaga 1 
 
Torghandel  Mariefred, Rådhustorget Bilaga 2 och 3 
 Strängnäs, Västervikstorget  Bilaga 4 
 Strängnäs, Stora Torget Bilaga 5 
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Julgransförsäljn. Mariefred, Rådhustorgets gård Bilaga 3 
 Strängnäs, Västervikstorget  Bilaga 4 
 Stallarholmen, Selaötoget  Bilaga 6 
 Åkers Styckebruk, Zigenarbacken Bilaga 7 
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