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Lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel 

Kungsbacka kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1193:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 

lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i bestämmelser om allmän ordning och 

säkerhet för offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1193:1617) och i 

kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller nedanstående för offentliga 

platser i kommunen som upplåtits som allmänna försäljningsplatser för 

torghandel. 

2§ Föreskrifterna är tillämpliga på i kartbilaga A markerade offentliga 

platser: 

 område A: Kungsbacka torg, exklusive körytor, parkeringar och

uteserveringar,

 område B: Lindens torg, exklusive gång- och cykelvägar och

parkeringar,

 område C: Lindens torg inklusive parkeringar, Södra Torggatan

mellan Östergatan och Kyrkogatan samt Kungsbacka torg

inklusive Storgatan och Kyrkogatan men exklusive Södra

Torggatan.

Definition 

3 § Torgvakt är en tjänsteman vid förvaltningen för Teknik i Kungsbacka 

kommun som utsetts att ansvara för administration av torghandeln. 
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Tider och platser för försäljning 

4 §   -Torghandel får ske inom 

 område A alla helgfria tisdagar och fredagar klockan 08.00 –

18.00 (torgdag),

 område B alla helgfria dagar utom första helgfria torsdagen i

varje månad klockan 08.00 – 18.00 (torgdag), samt

 område C, första helgfria torsdagen i varje månad klockan 08.00

– 15.00 (marknadsdag).

-Varor och redskap ska vara bortförda senast två timmar efter

försäljningstidens slut. Försäljning får pågå under nedpackning av varor

och redskap.

- På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda

skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall

ska ske vid andra tider än ovan angivna eller helt ställas in.

- Efter särskild ansökan får tillstånd medges för torghandel även på

måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar på Kungsbacka torg.

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser 

5 § Inom försäljningsområdet finns fasta och tillfälliga platser. En fast 

försäljningsplats upplåts för ett kalenderår i sänder. En tillfällig 

försäljningsplats upplåts endast för viss dag och anvisas av torgvakten. 

Fördelning av försäljningsplatser 

6 § Vid fördelning av försäljningsplatser gäller följande. 

- Tillfälliga försäljningsplatser tilldelas försäljarna av torgvakten i den

ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Vid marknadsdagar sker

tilldelningen i den ordning som försäljarna kommer till därtill anvisad

utlämningsplats. Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma försäljare

när det kan ske med hänsyn till tillgång på platser.
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- Har innehavaren av fast försäljningsplats inte tagit platsen i anspråk

senast en halvtimma före försäljningstidens början eller meddelat

torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare under dagen, äger

torgvakten rätt att upplåta platsen som tillfällig försäljningsplats.

Överlåtelse av försäljningsplatser 

7 § Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på 

någon annan. 

Upplysningsskyldighet  

8 § En innehavare av försäljningsplats ska genom en väl synlig skylt eller på 

något annat sätt upplysa om innehavarens namn, postadress och 

telefonnummer. 

Förbud att försälja vissa varor 

9 § Sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt pornografiska 

varor eller övrigt varusortiment som kan väcka anstöt får inte säljas eller 

annonseras inom torg- och marknadsplatserna. 

Placering av varor, redskap och fordon 

10 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 

utmed eller mellan försäljningsplatser. 

Från en timma efter försäljningstidens början till en halvtimma före 

försäljningstidens slut får fordon inte framföras inom 

torg/marknadsområdet. 

På Kungsbacka torg är det inte tillåtet ställa upp fordon eller släpvagn. 

Torgvakt får efter särskild ansökan och prövning medge tillstånd för 

uppställning av matbilar (food trucks).  

Inom övriga delar av torg/marknadsområdet krävs tillstånd från torgvakt 

för att ställa upp fordon eller släpvagn. 
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Renhållning 

11 § En innehavare av försäljningsplats är skyldig att efter försäljningstidens 

slut samla ihop och själv föra bort avfall och annat skräp till anvisad 

plats. Matavfall ska sorteras och lämnas i särskilda kärl. Innehavaren ska 

se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg. 

Avgift 

12 §  För användande av torgplats har Kungsbacka kommun rätt att ta ut avgift 

enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

__________________ 

I anslutning till föreskrifterna lämnas följande information. 

Överträdelse av föreskrift 

Av 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1193:1617) framgår att den 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som 

kommunen meddelat för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

allmän plats döms till penningböter.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 

förverkande.  

Försäljning av livsmedel 

Av artikel 6 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 

av den 29 april 2004 om livsmedelshygien samt 7 och 10 §§ 

livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att livsmedel får handhas eller 

släppas ut på marknaden endast i anläggningar som registrerats hos 

kontrollmyndighet. 
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Av 11 och 12 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien framgår att livsmedelsföretagaren skriftligen ska 

anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att dessa kan 

registreras. 

Mobila anläggningar ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och 

Rådets förordning 852/2004, bilaga II, kapitel III. 

Bilaga: Karta 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2016-06-16 § 106 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
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