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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby 
kommun 

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har den 19 december 2022, KF § 43 med stöd 
av 3 kap 8 § ordningslagen, beslutat anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel för 
Vimmerby kommun, vilka får nedanstående lydelse.  

 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) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.  

2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel:  

Del av Stora torget samt Kyrkogårdsgatan mellan Sevedegatan- Rönnbärsgatan. Upplåtna 
allmänna försäljningsplatser för torghandel redovisas på bifogad kartbilaga A.  

Vid upplåtelse av Stora Torget för marknader och dylika arrangemang, kan även angränsande 
gator tas i anspråk enligt vad som anges i särskild bifogad kartbilaga B.  

Tillfälliga saluplatser 
3 §  
På de allmänna försäljningsplatserna uthyrs tillfälliga saluplatser av Gatukontoret. Tillfälliga 
saluplatser kan hyras för enstaka dagar.  

Fördelning av saluplatser 
4 §  
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. 
En försäljare får ta i anspråk den yta som krävs för sin försäljning. Dock max 7 x 3 meter. 
Mer yta får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på 
platser.  



Max en gatupratare (skylt) och ett bord med stolar (max mått 2 x 1,7 m) får placeras utanför 
vagnen/fordonet. Ett sopkärl får placeras på marken utanför vagnen men det är att föredra att 
sopkärlet sitter på den mobila anläggningen. 

Tider för försäljning  
5 §  
Torghandel på saluplatser får ske på följande tider: 
Torghandel får ske samtliga vardagar samt lördagar som ej är helgdag. Torghandel är tillåten 
från kl 08.00 till kl 19.00. Dag före sön- och helgdag till klockan 15:00. 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in.  

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 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.  

Förbud mot försäljning av vissa varor 
7 §  
Skjutvapen, fyrverkerier och smällare, sprängämnen, serpentinspray och laserpekare 
får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.  

Försäljning av livsmedel  
8 §  
För försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas i livsmedelslagen 2006:804 och i livsmedelsförordningen 2006:813 och med stöd av 
denna lagstiftning meddelade föreskrifter.  

Placering av varor, redskap och fordon 
9 §  
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna.  

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

För uppställning av fordon eller släpvagn på övriga saluplatser krävs Gatukontorets tillstånd. 



Renhållning m.m. 
10 §  
Innehavaren av saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och 
annat skräp från rörelsen, samt bortforsla detsamma.  

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg 

Skyldigheten att forsla bort avfall och annat skräp från rörelsen gäller inte vid marknader. 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.  

Avgift 
11 §  
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.  

Överträdelse av föreskrift  
12 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 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.  

________________________________________________________  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-12-23
Dessa föreskrifter ersätter tidigare föreskrifter från 2011, 08FS 2011:8 

Länsstyrelsen Kalmar län har godkänt Vimmerby kommuns revidering av de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna för torghandel den 23 december 2022, ärendebeteckning 
213-10743-2022.

VIMMERBY KOMMUN 



Bilaga A 

Ytor som får disponeras för torghandel. 



 Bilaga B 

Ytor som kan disponeras till torghandel i samband med marknad. 
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