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TORGHANDELSSTADGA
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL INOM JÄRFÄLLA
KOMMUN1
Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2017, då tidigare av kommunfullmäktige antagna lokala
ordningsföreskrifter för torghandel, dnr Kst 2002/227, upphör att gälla.
Järfälla kommun föreskriver följande med stöd av 1 § SFS 1993:1632 – förordning med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617).
§ 1 Innehåll
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats i 3 kap ordningslagen (SFS 1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter
gäller dessa föreskrifter för torghandelsplatser i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att
upprätthålla den allmänna ordningen.
§ 2 Torghandelsplatser
Torghandel får förekomma på anvisade platser inom följande områden:
Jakobsbergs centrum
Kallhäll centrum
Viksjö centrum
Barkarbystaden
Veddesta
§ 3 Tider för försäljning
Försäljning får ske följande tider:
Måndag‒lördag 8.00‒20.00
Söndag och helgdag 9.00‒20.00
Om särskilda skäl föreligger får kommunen föreskriva att torghandeln vid särskilt tillfälle skall
sluta tidigare än ovan nämnt eller helt ställas in.
§ 4 Förbud mot försäljning av vissa varor
Varor som kan befaras innebära olägenhet ur ordningssynpunkt eller som kan vara stötande och
kränkande för allmänheten får inte säljas på torghandelsplatserna.
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§ 5 Placering av varor, redskap och fordon
Samtliga försäljningsanordningar samt varor skall rymmas inom anvisad yta. På denna yta får
endast fordon med tillstånd uppställas.
Klockan 21.00‒7.00 får inte torghandelsplats beläggas med varor eller redskap eller på annat sätt
tas i anspråk annat än om detta medges.
§ 6 Transporter och transporttider
Transport av varor och torgutrustning får endast ske med fordon som har en högsta totalvikt på
3500 kg.
Transport och lastning får tidigast ske en timme innan avsedd försäljningsstart samt en timme efter
avslutad försäljning, dock inom nedanstående tider:
Måndag‒lördag 7.00‒10.30
Söndag och helgdag 8.00‒10.30
Måndag‒fredag 17.00‒21.00
Lördag, söndag och helgdag 16.00‒21.00
§ 7 Renhållning
Innehavare av en torghandelsplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla
ihop och föra bort avfall och annat skräp från verksamheten. Innehavaren skall se till att
torghandelsplatsen hålls ren och prydlig.
§ 8 Återkallande av tillstånd
Om den sökande inte följer de regler och villkor som gäller återkallas tillståndet med omedelbar
verkan, varvid någon uppsägningstid ej tillämpas.

