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Gnesta kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
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enligt ordningslagen (1993:1617).  

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden  

§ 1 Utöver vad som förskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats i ordningslagen kap 3 och kommunens 
lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel i Gnesta 
kommun. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.  

Föreskrifterna är tillämpliga för Stora Torget, Gnesta, enligt bilaga. 

Fasta och tillfälliga saluplatser  

§ 2 På den allmänna försäljningsplatsen upplåts fasta eller tillfälliga saluplatser av 
torgföreståndaren.  

Fast saluplats upplåts på bestämd tid, minst sex månader och högst två år. 
Upplåtelsen gäller inte under marknadsdagar.  

Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan 
göras till torgföreståndaren.  

Tillfällig saluplats upplåts endast för viss dag.  

Innehavaren av upplåten saluplats ska på lämpligt ställe på saluståndet ha en skylt 
som anger innehavarens namn och postadress och telefonnummer. 

Fördelning av saluplatser  

§ 3 Tillfällig saluplats tilldelas försäljare i den ordning de anländer. Samma person 
kan anvisas mer är en saluplats om tillgång på platser så medger. Då detta sker ska 
platserna vara belägna intill varandra.  

Saluplats får ej, av innehavaren, överlåtas till annan.  

Tider för försäljning  

§ 4 Torghandel får äga rum alla vardagar måndag-fredag och helgfri lördag. 
Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast 18.00 på vardagar och 
klockan 15.00 på helgfri lördag.  

På påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton får torghandel pågå längst till 
klockan 15.00.  

Torghandel med julgranar får dock pågå från 1 december till och med 23 december 
alla dagar till klockan 20.00 och på julafton till klockan 15.00.  

Försäljare får besätta saluplats med varor eller redskap tidigast en timme före 
fastställd försäljningstids början. Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 
minuter efter försäljningstidens slut.  

Har innehavaren av fast saluplats inte tagit platsen klockan 08.00 eller gjort 
anmälan till torgföretsåndaren att platsen senare på dagen kommer att upptas, får 
torgföreståndaren låta annan begagna platsen som tillfällig saluplats.  
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Förbud mot försäljning av vissa varor  

§ 5 Knivar, sprängdeg, stinkbomber, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte 
säljas på torget.  

Placering av varor, redskap och fordon  

§ 6 Gångar för trafik mellan saluplatserna får inte belamras med varor eller redskap.  

Renhållning  

§ 7 När handeln avslutas för dagen ska försäljare hopsamla och bortforsla avfall 
och skräp.  

Avgifter  

§ 8 Kommunen har rätt att ta ut avgift för saluplats enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige.  

Överträdelse av föreskrift 

§ 9 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 2 stycke 2 och 
4, § 3 stycke 2, § 4 stycke 1-5, §§ 5-7 kan dömas till penningböter enligt 
ordningslagen kap 3, § 22 stycke 2. 


