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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Linköpings kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1995, § 207. 
Reviderade den 30 mars 1999, § 45. 
 
Linköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndi-
gande 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 säker-

het på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsfö-
reskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att 
upprätthålla den allmänna ordningen. 

 
 Ansvaret för kommunens salutorg åvilar tekniska nämnden, vilken genom anlitad torgmästare 

eller annan svarar för ordnande av torghandeln. 
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till all-

männa försäljningsplatser för torghandel: 
 
 - Stora torget 
 - Trädgårdstorget 
 
 De områden inom torgen som är avsedda för allmänna försäljningsplatser framgår av marke-

ring på platsen. 
 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
 
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms 

av tekniska nämnden. 
 
 En fast saluplats får upplåtas på bestämd tid, minst ett halvt och högst ett år. 
 
 En tillfällig saluplats får användas endast viss dag. 
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Fördelning av saluplatser 
 
4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 
 
 Fasta saluplatser tilldelas i den ordning ansökan inkommer till tekniska nämnden eller annan 

som nämnden utsett. Vid tilldelning har de som innehaft plats närmast föregående halvår, för-
tur. 

 
 Tillfälliga saluplatser tilldelas av torgmästaren eller annan som tekniska nämnden utsett i den 

ordning som försäljarna kommer till försäljningsplatsen. 
 
 Fler än en saluplats får tilldelas samma person eller företag endast när det kan ske med hän-

syn till tillgången på platser. 
 
 När flera platser tilldelas en person eller företag, skall platserna vara belägna intill varandra. 
 
 Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en inneha-

vare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmä-
lan till torgmästaren att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska nämnden 
rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

 
 För försäljningsändamål särskilt inrett fordon för försäljning av livsmedel samt blommor vin-

tertid, får uppställas på saluplats om tekniska nämnden eller annan som nämnden utsett be-
dömer det lämpligt. 

 
 Salustånd eller godkänt fordon för försäljningsändamål som ställs upp på saluplats skall vara i 

vårdat skick och av god standard, och så utformat att det kan passeras utan risk för att någon 
skadas av utskjutande tak, luckor etc. 

 
 
Tider för försäljning 
 
5 § Torghandel får ske på följande torgdagar och tider: 
 
 Ordinarie torgdagar är helgfria onsdagar och lördagar under perioden 1 oktober till 31 mars 

samt helgfri måndag-lördag under perioden 1 april till 30 september. 
 
 Om helgdag inträffar på någon av dessa dagar blir närmast föregående dag torgdag. 
 
 Under perioden 1 oktober till 31 mars kan enstaka platser upplåtas för torghandel på andra 

dagar än torgdagar. Upplåtelse av sådan saluplats sker genom ansökan till tekniska nämnden 
eller annan som nämnden utsett. 

 
 Extra torgdagar kan beslutas av tekniska nämnden. 
 
 Torghandel får påbörjas tidigast  kl 07.00 och skall sluta senast  kl 17.00. 
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 Försäljare får inte etablera sig på tilldelad saluplats, på Stora Torget tidigare än 15 minuter 
och på Trädgårdstorget tidigare än 30 minuter, före fastställd försäljningstids början. 

 
 Etablering på tilldelad saluplats skall ske senast kl 08.30. 
 
 Varor, salustånd och fordon skall vara bortförda från salutorgen senast 1 timme efter försälj-

ningstidens slut. 
 
 På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 

tekniska nämnden besluta att torghandel i särskilt fall skall ske vid andra tidpunkter än vad 
som stadgas ovan eller helt ställas in, på hela eller delar av torgen.  

 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
 
6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig 

att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om inneha-
varens namn, postadress och telefonnummer. 

 
 Den som tilldelats saluplats skall dessutom till torgmästaren eller annan som har tekniska 

nämndens uppdrag att anordna torghandeln, överlämna uppgifter om namn, personnummer, 
adress och telefonnummer. För juridisk person skall F-skattebevis alternativt uppgifter om 
firma och organisationsnummer även överlämnas. Skyldighet att överlämna uppgifter följer 
av 2 § i lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m m. 

 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
 
7 § Knivar, skjutvapen och explosiva varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
 
 
Försäljning av livsmedel 
 
8 § Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen 

(1971/511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av 
dessa. 

 
 
Placering av varor, salustånd, redskap och fordon 
 
9 § Varor, salustånd, redskap och fordon får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 

utmed eller mellan saluplatserna. 
 
 Mellan klockan 09.30 och fram till dess försäljningen avslutas får inte försäljarnas fordon 

framföras eller uppställas på försäljningsplatsen i andra fall än vad som  är tillåtet enligt 4 §. 
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Renhållning m m 
 
10 § En innehavare av en tilldelad saluplats är skyldig att senast då försäljningen avslutas samla 

ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort detta. 
 
 Innehavaren skall se till att tilldelad saluplats hålls ren och snygg. 
 
 
Avgift 
 
11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grun-

der som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek fastställs av tekniska nämn-
den. 

 
 För fast saluplats skall avgift erläggas inom 30 dagar från det faktura erhållits, dock senast 

inom 10 dagar från det att saluplatsen tagits i bruk. 
 
 För tillfällig saluplats skall avgifter erläggas före klockan 11.00 torgdagen. 
 
 
Handläggning 
 
12 § Torgmästare eller annan som har tekniska nämndens uppdrag att ordna torghandeln och att ta 

upp avgifter för saluplats, skall kunna legitimera sig. 
 
 
Ianspråktagande av salutorg utöver torgdagar 
 
13 § För ianspråktagande av salutorg för andra ändamål vid de tider som ej är reglerade för torg-

handel enligt § 5 gäller vad som föreskrivs för offentlig plats i ordningslagen och Lokala ord-
ningsföreskrifter för Linköpings kommun. 

 
 
Överträdelse av föreskrift 
 
14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 

§ sjätte stycket första meningen, 5 , 7 , 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 
22 § andra stycket ordningslagen. 

 
 I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
---------------- 
 


	Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Linköpings kommun
	Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
	Fasta och tillfälliga saluplatser
	Fördelning av saluplatser
	Tider för försäljning
	Innehavarens upplysningsskyldighet
	Förbud mot försäljning av vissa varor
	Försäljning av livsmedel
	Placering av varor, salustånd, redskap och fordon
	Renhållning m m
	Avgift
	Handläggning
	Ianspråktagande av salutorg utöver torgdagar
	Överträdelse av föreskrift


