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Torghandelsstadga för Heby kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2017 om följande torghandelsstadga.
§ 1 Kommunen upplåter fasta eller tillfälliga torghandelsplatser på kommunägd mark i
tätorterna Heby, Tärnsjö, Östervåla, Morgongåva och Vittinge.
Heby: 6 platser, Heby torg
Tärnsjö: 4 platser, obebyggd fastighet, Nora prästgård 2:97, grusplanen vid sadelmakeriskolan.
Östervåla: 6 platser, Östervåla torg samt kuren på Östervåla torg
Morgongåva: 4 platser, obebyggd fastighet, Stora Ramsjö 1:118>4, vid grusparkering
Vittinge: 4 platser, obebyggd fastighet, Ösby 1:31>4, vid återvinningscentralen
§ 2 Torghandelsplatserna är markerade med storleken 2x3 m avsedda för marknadsstånd.
Fastställd torghandelstaxa gäller för varje plats samt kuren på Östervåla torg.
§ 3 För att få använda torgplatserna eller kuren krävs godkänd ansökan från Heby kommun och
ansökan görs innan planerat datum för torghandel. Ansökan om att disponera torgplats i Heby
kommun för försäljning kan hämtas vid kommunens två medborgarkontor eller via kommunens
hemsida.
§ 4 Godkänd ansökan är personbunden och kan inte överlåtas till annan.
§ 5 Torghandel får ske både vardagar och helger mellan kl 08.00 – 18.00. Gäller torghandel
annan tid än vad som står i § 5 kan detta diskuteras med ansvarig handläggare.
§ 6 Behöver torghandelsplatsen av särskild anledning utrymmas gäller polisens direktiv.
§ 7 Varor som vid försäljning vid torghandelsplats medför olägenhet ur ordnings- eller
trafiksynpunkt eller som inte följer lag och författning får inte säljas på upplåten mark för
torghandel.
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§ 8 Innehavare av torgplats ansvarar för att utrustning hålls i vårdat skick samt att avfall från
försäljning tas om hand.
§ 9 Fordon får ej framföras på torgytors plattläggningar. Krävs detta vid ur- och i lastning av
varor bör det lämnas som önskemål i ansökan.
§ 10 Vid försäljning av livsmedel gäller livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.
§ 11 I övrigt gäller de bestämmelser som står föreskrivet i den allmänna ordningsstadgan
(1956:617). Följs inte de bestämmelser som gäller i denna torghandelsstadga, livsmedelslagen,
livsmedelsförordningen och allmänna ordningsstadgan kan detta medföra straffbara påföljder.
Heby kommun har rätt att avvisa saluförare om dessa bestämmelser inte följs.

Denna torghandelsstadga träder i kraft den 8 mars 2017.

Annika Krispinsson
Kommunfullmäktiges ordförande
Emma Burstedt
Kommunchef
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