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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln  
i Enköpings kommun 

Inledande bestämmelser 
 
Paragraf 1  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i kapitel 3 i ordningslagen. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen på Stora torget i Enköping ska upprätthållas. 
 

Fast och tillfällig försäljningsplats 
 
Paragraf 2  
På Stora torget finns fasta och tillfälliga försäljningsplatser beslutade av tekniska 
nämnden. För dessa finns områden på torgets östra sida, se nr. 1-44 i bilaga. 
 
Ideella föreningar, politiska partier och skolklasser är befriade från torghandels-
avgift. De får nyttja ett område på västra sida, se bilaga. Inom detta område får 
information, insamlingar, lotterier samt försäljning i mindre omfattning äga rum. 
 

Fördelning av försäljningsplats 
 
Paragraf 3  
Vid fördelning av försäljningsplats gäller följande: 
 
Tillfälliga försäljningsplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen. 
 
Fasta försäljningsplatser upplåts per kalenderår. Företräde ges åt innehavare av 
försäljningsplats från föregående kalenderår. Innehavare av fast försäljningsplats 
ska teckna hyresavtal med kommunen. 
 
Eluttag tilldelas i mån av tillgång i den ordning som försäljarna kommer till 
försäljningsplatsen. Elförbrukningen får inte överstiga 1 000 watt per torgplats (3x3 
meter). 
 
Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på någon 
annan. Om en innehavare av en fast försäljningsplats inte har intagit platsen vid 
försäljningens början har torgfogden rätt att låta någon annan använda platsen 
som tillfällig försäljningsplats. 
 
Om en innehavare av en fast försäljningsplats upphör med sin torghandel ska 
uppsägning göras till kommunen minst en månad innan torgförsäljningen upphör. 
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Tider för försäljning 
 
Paragraf 4  
Torghandel får ske på följande tider: 
 
1. Försäljning får aga rum samtliga helgfria dagar och får börja tidigast klockan 

09.00 och ska sluta senast klockan 18.00. På lördag och dag före helgdag får 
försäljningen börja klockan 09.00 och ska sluta senast klockan 16.00. 

 
2. Torghandel får också äga rum sju vardagar närmast före påsk-, allhelgona-, 

jul-, nyårs- och trettondagshelgen. Samma tider som i punkt 1. 
 
Försäljarna får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än 
två timmar före fastställd försäljningstids början. 
 
Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut. 
 
Försäljares fordon ska i minsta möjliga mån vara parkerade på torget, max en 
timme i samband med upp- och nedpackning.  
 
Tekniska nämnden kan besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider 
än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Kommunen informerar på sin hemsida när torghandel får ske vid andra tider än 
vad som stadgas eller helt ställs in. Det är torghandlarens skyldighet att ta reda på 
sådan information. 
 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
 
Paragraf 5 
Pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
 

Försäljning av livsmedel 
 
Paragraf 6  
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 

Placering av varor, redskap och fordon 
 
Paragraf 7  
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed 
eller mellan försäljningsplatserna. 
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För uppställning av fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen krävs tekniska 
nämndens tillstånd. 
 

Renhållning 
 
Paragraf 8 
En innehavare av en försäljningsplats är skyldig att senast 30 minuter efter 
försäljningstidens slut samla ihop allt avfall och annat skräp från verksamheten 
samt föra bort det. 
 
Innehavaren ska se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg. Inramning av 
torgplats får inte ske med presenning. 

Avgift 
 
Paragraf 9  
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Utöver torghandelsavgiften 
får särskild betalning tas för elanvändning. 
 
Innehavare av tillfällig försäljningsplats ska vid ankomsten betala dagavgift samt 
eventuell el-anslutning till torgfogden. 
 

Överträdelse av föreskrift 
 
Paragraf 10 
Den som med avsikt eller av oaktsamhet bryter mot paragraf 3-8 i dessa 
ordningsföreskrifter kan dömas till böter.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2014.  
 
Dessa föreskrifter beslutades ursprungligen av kommunfullmäktige den 24 april 2003. 
 
Paragraf 2 till 10 reviderades, tidigare paragraf 5 utgick ur föreskrifterna den 26 augusti 2014. 
 
Enköpings kommuns ordningsföreskrifter har stöd av 1 paragrafen i förordningen med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter (1993:1632) 
enligt ordningslagen (1993:1617). 


