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Föreskrifter 

Gäller från och med 2019-01-01 
 

 KF § 160/2018 
Länsstyrelsens dnr 213-9765-2018 

Förskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive 
torghandel 
Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2018.  
 
Högsby kommun föreskriver följande enligt förordning 1993:1632 §1, som bemyndigar 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617). 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller nedan-
stående föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark och torghandel i Högsby kommun. 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att säkerställa till-
gängligheten till allmän platsmark i kommunen.  
 
 
§ 1 Ansvarig förvaltning/enhet 
Kommunens organ för hantering och efterlevnad av nyttjande av allmän platsmark inklusive 
torghandel är Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK). 
 
§ 2 Befogenhet  
Kommunfullmäktiges senaste beslutade föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklu-
sive torghandel är det regelverk som ÖSK har att verkställa och följa. 
 
§ 3 Uppdatering  
Kommunfullmäktige ska varje år uppdatera taxa och avgift för nyttjande av allmän plats-
mark inklusive torghandel. I samband med uppdatering av taxa kan nytt upplåtelseändamål 
läggas till och tas bort. Uppdatering sker i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel. I samband med uppdatering av taxa kan också nya platser för torghan-
del läggas till och tas bort. Uppdatering sker i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser. 
 
§ 4 Förändringar under gällande verksamhetsår 
ÖSK har under gällande verksamhetsår möjlighet att, efter beslut i Förbundsdirektionen, 
medge nytt upplåtelseändamål inom ramen för gällande taxor. Vidare kan ÖSK under gäl-
lande verksamhetsår, efter beslut i Förbundsdirektionen, lägga till och ta bort nya platser för 
torghandel i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser.  
 
§ 5 Överlåtelse (till föreningsverksamhet) 
ÖSK kan årligen efter beslut i Förbundsdirektionen överlåta delar av hanteringen till före-
ning. Förbundsdirektionen beslutar om ersättningsnivå beroende på hur stor del av hante-
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ringen som överlåts, dock ej mer än den totala intäkten av taxa och avgift. 
 
§ 6 Platser 
Platser för torghandel regleras i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser. På dessa platser krävs 
inget polistillstånd för arrangerad torghandel enligt angivna tider i Bilaga 1 – Taxa för nytt-
jande av allmän platsmark inklusive torghandel. 
 
§ 7 Tider för försäljning/nyttjande av allmän platsmark 
Tider för försäljning/nyttjande av allmän platsmark regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande 
av allmän platsmark inklusive torghandel. För arrangerad torghandel krävs inget polistill-
stånd.  
 
§ 8 Placering av varor, redskap och fordon 
Varor och redskap får inte placeras så de utgör hinder för trafik och oskyddade trafikanter 
eller mellan saluplatser, ej heller så att föremålen utgör hinder för funktionshindrade. 
Under de tider som är tillåtna för nyttjande av allmän plats och/eller torghandel får inte for-
don framföras eller placeras/parkeras på platsen.  
 
§ 9 Förbud mot vissa varor 
Försäljning av varor som bryter mot svensk lag får inte säljas på allmän platsmark.  
 
§ 10 Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade 
med stöd av dessa.  
 
§ 11 Renhållning, el och VA 
En innehavare av saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla 
ihop avfall och annat skräp från rörelsen. Avfallet och skräpet får inte slängas i behållare för 
sopor avsedda för allmänheten. 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden. 
Nyttjande av el under försäljningstiden regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän 
platsmark inklusive torghandel. 
Tillgång till den allmänna VA-anläggningen regleras utanför dessa föreskrifter. 
Tillgång till sopkärl eller annan renhållning regleras utanför dessa föreskrifter. 
 
§ 12 Ansökan (hantering av ansökningar) 
För alla typer av nyttjande av allmän platsmark krävs tillstånd från ÖSK (utöver andra ordi-
narie tillstånd för den typen av verksamhet och/eller försäljning man avser att bedriva på 
platsen). 
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Ansökan för fast torghandelsplats för arrangerad torghandel ska ske senast första vardagen i 
januari. Vid beviljat tillstånd gäller det till sista december samma år. Vid flera ansökningar 
för samma plats hanteras de i den ordning de inkommit. Har man haft tillstånd för 12 måna-
der går platsen till annan sökande för nästkommande år. Man kan alltså inte ha samma plats 
mer än 12 månader. Om inga andra intressenter finns kan man få samma plats mer än 12 
månader i rad. 
Fast plats gäller inte vid särskild marknads- eller evenemangsdag. 
 
Drop-in-försäljare måste uppvisa tillstånd om man har sökt tidigare och har betalat för en 
eller flera tillfällen. Har man inte tillstånd men meddelat sin ankomst ett dygn tidigare kan 
man betala på plats (elektroniskt betalsystem som meddelas på hemsida). Ingen kontanthan-
tering kommer ske. Kan man inte betala elektroniskt på plats måste man alltså ha sökt till-
stånd innan och betalat mot faktura.  
 
Betalning för övrig upplåtelse (ej torghandel) sker endast via faktura.  
 
Vad som ska ingå i ansökan framgår av Ansökningsblankett nyttjande av allmän platsmark 
inklusive torghandel.  
 
Om man inte följer dessa föreskrifter eller det tillstånd som man erhåller vid godkänd ansö-
kan hanteras överträdelser enligt § 17 i dessa föreskrifter.  
 
§ 13 Fördelning av saluplatser vid torghandel 
Vid fördelningen av saluplatser vid arrangerad torghandel tilldelas försäljarna, i första hand, 
plats i enlighet med inlämnad ansökan (se § 12). För drop-in-försäljare tilldelas man plats i 
den ordning som man kommer till försäljningsplatsen under förutsättning att man anmält sin 
ankomst senat ett dygn innan till kontaktpersonen (§ 14).  
Om en plats ej tas i anspråk av den som ansökt om det kan kontaktpersonen tilldela en drop-
in-försäljare platsen en timma efter försäljningstidens start.  
 
§ 14 Kontaktperson 
Kontaktperson för arrangerad torghandel samt nyttjande av allmän platsmark meddelas av 
ÖSK, efter beslut i Förbundsdirektionen, och ska anslås på kommunens hemsida.  
 
§ 15 Överlåtelse (innehavare) 
Innehavare av tillstånd för nyttjande av allmän platsmark får inte överlåta tillståndet på nå-
gon annan.  
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§ 16 Taxa och avgifter 
Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande 
av allmän platsmark inklusive torghandel. 
 
§ 17 Överträdelser 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till pen-
ningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också be-
stämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
Vidare kan ÖSK ta ut en högre avgift för nyttjande av allmän platsmark om tillstånd saknas 
och det inte föreligger något akut problem med anspråkstagande. Om den som tagit marken i 
anspråk inte inkommer med en ansökan inom 24 timmar faktureras den högre avgiften. Har 
ansökan inkommit faktureras nyttjandet enligt ordinarie taxa.    
 
Föreligger akut problem avvisas man från platsen omedelbart. Lämnar man inte platsen då 
upprättas en polisanmälan och den högre avgiften faktureras.  
 
Avgiften regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel.  
 
§ 18 Undantag 
Verksamheter som är undantagna taxa och avgift regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av 
allmän platsmark inklusive torghandel. 
 
 
 
 
 
 


