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Lokala föreskrifter för torghandel 

Beslutade av Kommunfullmäktige 2018-04-10. Gäller från och med 2018-07-01. 

Nyköpings kommun 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 kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för 
den allmänna ordningen 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 allmänna försäljningsplatser för torghandel: del av Stora Torget 
som utgörs av området på båda sidor om Västra Storgatan med undantag för 
körbanan intill Länsresidenset samt Oppeby Torg och Östra Torget. 
 
De områden inom Stora Torget som är avsedda för torghandel framgår av 
markering på platsen. 
 
Fasta och tillfälliga torgplatser 
 
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga 
torgplatser. En fast torgplats får användas kvartalsvis 3 månader åt gången. 
En tillfällig torgplats får användas endast viss dag och anvisas av torgvärd och 
ansöks minst två dagar innan aktuell torgdag. 
 
Fördelning av torgplatser 
 
4 § Fasta torgplatser tilldelas i den ordning ansökan inkommer till tekniska 
divisionen eller annan som nämnden utsett. Vid tilldelning har de som innehaft 
plats närmast föregående halvår förtur. 
 
Tillfällig torgplats tilldelas av torgvärden eller annan som nämnden utsett i den 
ordning försäljarna kommer till torgområdet. 
 
Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången på platser. När flera platser tilldelats samma försäljare, 
skall platserna vara belägna intill varandra. Försäljares rätt att använda 
torgplatsen får inte överlåtas till någon annan.  
 
Om fast torgplats inte intagits före kl 08.00 eller anmälan gjorts till torgvärden 
att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgvärden rätt att låta 
någon annan använda platsen som tillfällig torgplats. 
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Torgvärden kan i särskilda fall tilldela en begränsad torgplats (avsedd för 
mindre bord/stånd eller dylikt) i mån av plats, om försäljningen görs för ideella 
syften (t.ex. skolklasser, föreningar, intresseorganisationer och liknande). 
 
Tider för försäljning 
 
5 § Torghandel får ske på följande tider: 
 
Alla dagar förutom söndagar. Försäljningstid är kl. 07.00-18.00. 
 
På begäran av polismyndigheten, annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får nämnden besluta att försäljningen skall ske vid andra tider än 
vad som stadgats ovan, på annan plats eller helt ställas in.  
Det innebär att kommunen har rätt att, utan kompensation för 
platsinnehavaren ställa in torghandeln eller flytta torghandeln med hänsyn till 
att torget ska användas för särskilt evenemang. 
 
Torgplatsernas anordnande m.m. 
 
6 § Uppställning på torgplats får ske endast mellan kl. 06.30–09.00. 
Nedtagning skall ske mellan kl. 16.00 – 18.30. Trafik med motordrivet fordon 
inom torgområdet är tillåtet endast under uppställning och nedtagning. 
 
Endast fordon eller släpvagn, vilka är direkt nödvändiga för att kunna bedriva 
försäljning (ex. kylbil) får uppställas på saluplatsen efter tillstånd från 
torgvärden. Fordonet ska få plats inom torgplatsen. Varor och redskap samt 
luckor och utskjutande tak ska få plats inom torgplatsen och utformas så att 
det kan passeras utan risk för att någon skadas.  
 
Försäljares upplysningsskyldighet 
 
7 § Enligt skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild 
skattekontroll av torg- och marknadshandel är försäljaren skyldig att för 
upplåtaren visa F-skattsedel för innevarande år eller lämna information om 
namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress och 
telefonnummer.  
 
Försäljaren ska med en giltig legitimation identifiera sig för att säkerställa vem 
torgplatsen upplåts till. 
 
Förbud mot att sälja vissa varor 
 
8 § På torget råder förbud mot försäljning av varor om dessa strider mot 
gällande lagar och regler. 
 
Försäljning av livsmedel 
 
9 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsställena gäller i 
tillämpliga delar det som stadgats i EU:s livsmedelsförordningar, 
livsmedelslagen (2006:804) livsmedelsförordeningen (2006:813) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
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Renhållning m.m. 
 
10 § Försäljare är skyldig att omgående efter försäljningstidens slut samla 
ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att ta bort och lägga det i 
behållare för sopor. Försäljare skall se till att torgplatsen hålls ren och snygg 
även under försäljningstiden. 
 
Avgifter 
 
11 § För användning av allmän torgplats (3x6m) har kommunen rätt att ta ut 
avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Följande avgifter gäller för Stora Torget:  
 
Kvartalsavgifter ons, fre-lö. 
1 torgplats 3 dagar per vecka 2 035 kr 
2 torgplatser 3 dagar per vecka 4 070 kr 
osv. 
 
Extradag om handlaren har bokat kvartalsavgift ons, fre-lö är 70 kr per dag 
och plats. 
 
Kvartalsavgifter må-lö. 
1 torgplats 6 dagar per vecka 4070 kr 
2 torgplatser 6 dagar per vecka 8140 kr  
osv. 
 
Dagplats: 
1 torgplats (3x6 m) 220 kr 
2 torgplatser 440 kr  
osv. 
 
Taxan för Oppeby Torg och Östra Torget är 50 % av Stora Torgets taxa. 
Gäller ej el. 
 
El 1 fas 10 A ingår i avgiften medans 3 fas 16 A kostar 50 kr/dag/kontakt, 
moms tillkommer. 
 
 
Överträdelse av föreskrift 
 
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra 
och fjärde styckena, 4 § fjärde stycket första meningen, 5 §, 7 § och 9-11 §§ 
kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

 

 


