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torghandel i Sigtuna kommun; 

Utkom från trycket 
den 13 juli 2012 

 
beslutade den 14 juni 2012 (§ 140) 
 
 
 Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har den 14 juni 2012 (§ 
140), med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen (1993:1617), beslutat anta ändrade lokala ordningsföreskrif-
ter för torghandel i kommunen. 
 Länsstyrelsen har den 4 juli 2012 beslutat upphäva kommunfullmäk-
tiges beslut i den del det avser 13 §, avseende ansvar för skador, varför 
föreskrifterna kommer att ha följande lydelse från den dag de träder i 
kraft. 
 
 
Tillämpningsområde, m.m. 
 
1 § Dessa föreskrifter innehåller, i anslutning till ordningslagen 
(1993:1617) och de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (01FS 
1996:74) för Sigtuna kommun, föreskrifter för ordning och säkerhet på 
salutorgen i kommunen. 
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som 
kommunen upplåter till salutorg: Sätuna centrum, Valsta centrum och 
Stora torget i Sigtuna. Fasta saluplatser är 
 – i Sätuna centrum: två platser med måtten 2 × 6 meter, 
 – i Valsta centrum: två platser med måtten 3 × 4 meter, 
 – på Stora torget i Sigtuna: två platser med måtten 3 × 4 meter i en-
lighet med vad som närmare framgår av bilaga 1.  
 Vid genomförandet av de årliga marknadsdagarna i Sigtuna stad är 
föreskrifterna inte tillämpliga. 
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3 § På salutorgen får endast detaljhandel bedrivas. 
 
 
Upplåtelse av saluplatser 
 
4 § Upplåtelse av saluplats sker efter skriftlig ansökan. 
 En fast saluplats upplåts ett år i sänder för perioden den 1 maj–30 
april. En tillfällig saluplats upplåts vid varje tillfälle för en period om 
högst 14 dagar. 
 Fasta saluplatser tilldelas i turordning på så sätt att den som redan 
har en plats och som senast den 30 september ansöker om förnyad upp-
låtelse har förtur. I övrigt prövas fråga om upplåtelse enligt den ordning 
som ansökan inkommit. 
 Fler än en fast saluplats får tilldelas samma sökande endast om det 
kan ske med hänsyn till tillgången på platser. 
 En saluplats får inte överlåtas. 
 En fast saluplats ska utnyttjas under minst hälften av de dagar under 
vilka försäljning får ske enligt 5 §, fördelat på minst sju månader av 
upplåtelseperioden. Annars kan rätten till platsen förverkas upplåtelse 
ske på nytt. Erlagd avgift enligt 11 § återbetalas inte i sådant fall. 
 
 
Tider för försäljning, m.m. 
 
5 § Försäljning får ske måndag–fredag kl. 07.30–18.00 samt lördag och 
dag före helgdag kl. 07.30–16.00. 
 Varor eller redskap får inte läggas upp på försäljningsplatsen tidigare 
än 30 minuter innan försäljningen får påbörjas. 
 Försäljningsanordningarna ska vara borttagna och saluplatsen städad 
så att den är ren och snygg senast 45 minuter efter försäljningstidens 
slut. 
 Om det finns särskilda skäl för det får kommunen besluta att försälj-
ning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som sägs i första 
stycket eller helt ställas in. 
 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
 
6 § Försäljning av knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska va-
ror får inte ske på salutorgen. 
 
 
Försäljning av livsmedel 
 
7 § Vid försäljning av livsmedel på salutorgen gäller i tillämpliga delar 
sådana bestämmelser i EG-förordningar som har samma syfte som 
livsmedelslagen (2006:804) och som kompletteras av lagen. Av 5 § 
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livsmedelslagen framgår att regeringen i Svensk författningssamling 
ska ge till känna vilka grundförordningar som avses. 
 
 
Salustånd, m.m. 
 
8 § Försäljning ska ske från prydliga salustånd med tak av markisväv 
eller liknande material. Av kommunen godkänd marknadsbod eller 
torgvagn får användas under perioden den 1 november–30 april. Kom-
munen kan efter ansökan utsträcka denna tid. 
 Skyltning av varor får inte ske högre än 1,40 meter över markytan. 
 
 
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. 
 Under försäljningstid får fordonstrafik inte ske på salutorgen. 
 För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kom-
munens tillstånd. 
 Samtliga försäljningsanordningar ska rymmas inom saluplatsen. 
 
 
Avfall 
 
10 § Innehavaren av ett salustånd ska samla upp avfall från rörelsen 
och lämna det på plats som kommunen anvisar. 
 
 
Avgift 
 
11 § För upplåtelse av saluplats utgår avgift enligt vad kommunfull-
mäktige beslutar. 
 
 
Återkallande av upplåtelse 
 
12 § Om den som innehar en saluplats inte följer de regler och villkor 
som gäller, får kommunen omedelbart återkalla upplåtelsen. Erlagd av-
gift enligt 11 § återbetalas inte. 
 
 
Ansvar för skador 
 
13 § Upphävd.  
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Straff m.m. 
 
14 § Av 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) följer 
att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 §, 4 § femte 
stycket, 5 §, 6 §, 8 § första och andra stycket, 9 § eller 10 § kan dömas 
till penningböter. 
 I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
 För överträdelse av de föreskrifter som anges i 7 § finns särskilda 
sanktioner. 
 
      
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkom från 
trycket i Stockholms läns författningssamling (01FS). 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I SIGTUNA KOMMUN 




