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Lokala föreskrifter för torghandeln i Ekerö kommun 11:2 
 
 
Ekerö kommun föreskriver följande med stöd av 1 § i 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) gäller dessa 
föreskrifter för salutorget i kommunen. 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga plats som kommunen 
upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel: 

• Mälarö Torg i Ekerö Centrum 
Salutorgets omfattning och placering av saluplatser framgår av bilaga. 
  
Fasta och tillfälliga saluplatser 
3 § 
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka 
bestäms av tekniska nämnden. Ej upplåtna fasta platser kan upplåtas som tillfällig 
saluplats. 
 
4 § 
Fast saluplats upplåtes och anvisas av tekniska nämnden på bestämd tid, högst tolv 
månader. 
På saluplatsen får endast detaljhandel bedrivas. Som detaljhandel räknas inte 
försäljning av mat och dryck som bereds på plats. 
 
5 § 
Tillfällig saluplats upplåtes och anvisas av tekniska nämnden endast för vissa dagar. 
På saluplatsen får endast traditionell torg- och julhandel bedrivas. Tillfällig saluplats 
upplåtes i högst 7 dagar i rad.  
 
6 § 
Upplåtelse av tillfällig saluplats till skolklasser och ideella föreningar för barn- och 
ungdomsaktiviteter görs genom ett förenklat avtalsförfarande. Tillfälliga saluplatser 
som upplåtes till skolklasser och ideella föreningar för barn- och ungdomsaktiviteter 
upplåtes och anvisas av tekniska kontoret endast för vissa dagar. På saluplatsen får 
endast traditionell torg- och julhandel bedrivas. Tillfällig saluplats upplåtes i högst 7 
dagar i rad. Platserna får endast upplåtas till skolor och ideella föreningar för barn- 
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och ungdomsaktiviteter belägna i Ekerö kommun och upplåtes först efter godkänt 
avtal.  
 
 
Fördelning av saluplatser 
7 § 
Tekniska nämnden anvisar saluplatser. 

• Ekerö kommun förbehåller sig rätten att ta sedvanlig kreditupplysning. 
Innehavaren av saluplatsen ska vid kontraktsskrivandet vara godkänd för F-
skatt. 

• Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de ansöker. 
• Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 

hänsyn till tillgången på platser. 
• Innehavarens rätt att använda saluplatsen får upplåtas till någon annan först 

efter skriftligt godkännande från Ekerö kommun. 
• Ansökan om tillfällig saluplats ska göras senast tre vardagar före aktuell 

försäljningsdag. Saluplats 2 och 4 är tillfällig plats.  
• Ansökan om fast saluplats kan göras tidigast 3 månader innan innevarande 

upplåtelseperiod löper ut. 
 
Tider för försäljning 
8 § 
Torghandel får ske på följande tider: 
Helgfria dagar kl 08.00-20.00 
Lördagar kl 08.00-16.00 
Söndagar kl 08.00-16.00 
 

• Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början 
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

• Varor, redskap och annat som är avsett för rörelsen ska vara bortförda senast 
en timme efter försäljningstidens slut. 

• På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda 
skäl föreligger, får tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska 
ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
9 § 
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt lämna upplysning om innehavarens namn, 
postadress, organisationsnummer samt telefonnummer. 
 
Försäljning av livsmedel 
10 §  
Vid försäljning av livsmedel på saluplatsen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna 
i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga 
tillstånd inhämtas från miljö- och hälsokontoret.  
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Placering av varor, redskap och fordon 
11 § 

• Saluhållandet får endast ske inom den yta som upplåtits till respektive 
torghandlare. 

• Varor, redskap och annat som är avsett för rörelsen får inte placeras på de 
gångar som är avsedda för passage utmed eller mellan saluplatser. 

• Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på 
försäljningsplatsen. 

• Upp- och nedpackning av varor, redskap och annat avsett för rörelsen får inte 
blockera för brådskande transporter. 

• För uppställning av fordon, släpvagn eller husvagn på saluplatsen krävs 
tekniska kontorets tillstånd. 

• Skyltning av varor får ej ske över 1.40 meter över markytan. 
• Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad 

gäller användning av gasol följs. 
 
Godkända vågar 
12 § 
Det ankommer på torghandlaren att tillse att våg som används uppfyller de krav vad 
gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s 
föreskrifter och allmänna råd. 
 
Renhållning m m  
13 §  
Innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut 
källsortera avfall och annat skräp från rörelsen, samt att transportera avfallet till för 
ändamålet avsedd anläggning för omhändertagande. Innehavaren ska se till att 
saluplatsen hålls ren och snygg. Allmänna papperskorgar får ej användas. 
 
Avgift 
14 § 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av föreskrift 
15 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 
§, 11 § och 13 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. Vid överträdelse av 9 §, 10 § och 12 § finns särskilda föreskrifter om 
sanktioner. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
 
16 § 
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Tekniska nämnden äger rätt att med omedelbar verkan och utan att tillämpa 
eventuell uppsägningstid, återkalla upplåtelsetillstånd eller tillfälligt avstänga 
torghandlare som inte efterföljer dessa föreskrifter eller tillståndskraven. 
 
_____ 
Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 2017-12-12 § 104 
 
Dnr KS17/87-100 
 
Gäller fr o m 2018-01-01 
 
_____  
Ersätter tidigare reglemente: 
 
Dnr KS15/58-6  
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