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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Stockholms kommun
Kommunfullmäktiges beslut den 8 april 2019, § 21
Dnr KS 2018/706
(Ersätter Kfs 2013:25)

Stockholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (SFS 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
(SFS 1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller
dessa föreskrifter för torghandel på salutorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som
kommunen upplåter till salutorg:
1. Akalla norra, 2. Blackebergs centrum, 3. Bredängstorget, 4.
Brommaplan, 5. Dalens allé, 6. David Helldéns torg, 7. Farsta torg, 8.
Fridhemsplan, 9. Fruängsplan, 10. Gullmarsplan, 11. Gösta Bohmans
plats, 12. Hornsplan, 13. Husby Norra, 14. Husby Södra, 15. Hässelby
torg, 16. Högdalsgången, 17. Högdalsplan, 18. Hötorget, 19.
Jungfrugatan 55, 20. Kista torg, 21. Kungsholmstorg, 22. Kärrtorpsplan,
23. Lagaplan, 24. Liljeholmstorget, 25. Lumatorget, 26. Mariatorget, 27.
Medborgarplatsen, 28. Mälartorget, 29. Norrmalmstorg, 30. Nytorget,
31. Odenplan, 32. Rinkeby torg, 33. Ryssgården, 34.
Rörstrandsgatan/Birkagatan, 35. Sjövikstorget, 36. Skarpnäcks allé, 37.
Skärholmstorget, 38. Spelbomskans torg, 39. Spånga torg, 40. S:t
Eriksplan, 41. Stig Trenters Torg, 42. Telefonplan, 43. Tenstagången, 44.
Tjärhovsplan, 45. Vintertullstorget, 46. Vällingbyplan, 47. Västertorps
torg, 48. Årsta torg, 49. Älvsjö torg, 50. Östermalmstorg.
Salutorgens omfattning framgår av bilagorna numrerade 1- 50.

Ansvarig nämnd för torgplatser på salutorg
3§
Salutorgen upplåtes av fastighetsnämnden för fast torghandel. Därutöver
har fastighetsnämnden även möjlighet att inom salutorgsområde upplåta
plats för tillfällig försäljning på söndagar. Fastighetsnämnden ansvarar
även för tillsynen däröver. Antalet torgplatser inom salutorgsområdet
bestäms av fastighetsnämnden.
Ansökan och tilldelning av torgplatser
4a§
Fastighetsnämnden beslutar om tillstånd för torgplats på salutorg.
Ansökan sker årsvis. När en torgplats blir ledig läggs den ut på
fastighetskontorets hemsida. Ansökan kan först ske efter detta.
Ansökningarna behandlas i turordning efter den tidpunkt de inkommit.
Vid förnyad ansökan får tillståndsinnehavare förtur till samma torgplats.
I första hand upplåts en torgplats per sökande. Om det saknas intressenter
kan befintlig tillståndshavare erhålla ytterligare en till torgplats på
samma torg.
4b§
Vid ansökan om torgplats sker en kreditprövning. Sökande av
torgplatsen ska vid ansökan vara godkänd för F-skatt.
Upplåtelsetid och uppsägningstid
5§
En torgplats på salutorg upplåts ett år i taget. Varje period löper från och
med den 1 januari till och med den 31 december. Tillståndsinnehavaren
har rätt att säga upp sitt tillstånd. Uppsägningstiden är kvarvarande
kvartal.
Avgift
6§
För användning av salutorg har kommunen rätt enligt lagen (1957:259)
om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats, m.m. att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats
av kommunfullmäktige.
Överlåtelse och andrahandsupplåtelse
7§
Tillståndsinnehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på
någon annan eller upplåtas i andra hand.
Tider för försäljning samt för lastning och avlastning
8§
Om fastighetsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat får
torghandel ske på följande tider:
Måndag - fredag från kl 8.00 till kl 19.00 samt lördag och
söndag/helgdag från kl 8.00 till kl 17.00.
Avlastning av varor, avsedda för försäljning på salutorg, får tidigast ske
en timma innan försäljningstidens början och längst t.o.m. kl 09.30.
Måndag – fredag mellan kl 09.30 och 18.30 samt lördag och
söndag/helgdag mellan kl 09.30 och 16.30 får inte lastning eller
avlastning av varor, stånd, vagnar, torgutrustning eller skräp m.m. ske.
Stånd, vagn, varor, torgutrustning och skräp från rörelsen ska genom
tillståndsinnehavarens försorg vara bortförda från torget senast 1 timme

efter försäljningstidens slut. På framställning av polismyndigheten eller
annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får fastighetsnämnden
föreskriva, att torghandeln vid särskilt tillfälle ska sluta tidigare än nyss
stadgas eller helt ställas in.
Torgståndens utformning
9§
På anvisade torgplatser, ska de varor som erbjuds till försäljning
saluhållas från öppet stånd, torgvagn, bord eller liknande, som kan
godtas av fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden ska samråda med
trafiknämnden i fråga om gestaltning på torgen.
Vid användning av gasol, diesel, bensin och andra brandfarliga ämnen
ska lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med
tillhörande förordning följas.
Placering av varor, redskap och fordon
10 §
Torghandel får endast ske inom den yta som upplåtits till respektive
tillståndsinnehavare.
Fordonstrafik är förbjuden på salutorgen. För vissa torg har dispens
meddelats mellan vissa tider och för särskild färdväg. Trafiknämnden
lämnar upplysningar om meddelade dispenser.
Avfallshantering och elektricitet
11 §
En tillståndsinnehavare är skyldig att senast en timme efter
försäljningstidens slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp
från rörelsen.
Tillståndsinnehavaren ska se till att torgplatsen hålls ren och snygg.
Upplysningar om hantering av avfall och annat skräp från rörelsen
lämnas av miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive trafiknämnden.
På de torgplatser fastighetsnämnden tillhandhåller avfallshantering och
elektricitet debiteras tillståndsinnehavaren fastighetsnämndens
självkostnad.
Försäljning av livsmedel
12 §
På salutorgen får endast detaljhandel bedrivas. Som detaljhandel räknas
inte försäljning av mat och dryck som bereds på plats.
Vid försäljning av livsmedel på salutorgen gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (SFS 2006:804) och
livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) samt föreskrifter meddelade
med stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd
inhämtas från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förbud mot försäljning av vissa varor
13 §
Knivar, sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska varor samt andra varor som
kan befaras medföra avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte
säljas på salutorgen.

Godkända vågar
14 §
Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att våg som används
uppfyller de krav vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som
ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd.
Kassaregister
15 §
Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av
regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Överträdelse av föreskrift
16 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 7 §, 8 §, 9
§, 10 §, 11 § 12 och 13 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 §
andra stycket ordningslagen.
Vid överträdelse av 7 §, 12 § 2 st och 14 § finns särskilda föreskrifter om
sanktioner.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
17 §
Om tillståndsinnehavaren bryter mot 7 § ska fastighetsnämnden avge en
tillsägelse om rättelse. Om rättelse då inte sker ska tillståndet omedelbart
återkallas.
Om tillståndsinnehavaren bryter mot övriga föreskrifter eller
tillståndskraven ska fastighetsnämnden avge en tillsägelse om rättelse.
Om rättelse inte sker efter tillsägelsen, ska ytterligare en tillsägelse om
rättelse ske. Om rättelse då inte sker ska tillståndet omedelbart återkallas.
Om tillståndsinnehavaren dröjer med att betala avgiften enligt lagen
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats, m. m. kommer kommunen att tre veckor efter
förfallodatum avge en tillsägelse om rättelse. Kommunen får återkalla
tillståndet om tillståndsinnehavaren inte betalar två veckor efter att brev
med tillsägelse om rättelse avsänts. En tillståndsinnehavare som fått sitt
tillstånd återkallat kommer erhålla avslag på ansökan om tillstånd det
efterföljande året efter återkallelsen.

Ordningsföreskrifterna för torghandeln i Stockholms kommun träder i
kraft den 2019-05-08

