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Lidköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1§ Utöver vad som föreskrivs i 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 Nya Stadens Torg. Syftet med föreskrifterna är att 

upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Nya Stadens Torg är allmän försäljningsplats. 

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser 

3 § På Nya Stadens Torg finns både fasta och tillfälliga saluplatser. Hälften 

av saluplatserna upplåts som fasta saluplatser och fördelas så att utbudet blir 

varierande. 

För att erhålla fast saluplats skall vederbörande försäljare har förhyrt 

tillfällig saluplats på torget 20 ggr/år under föregående år. 

Försäljare av grönsaker, frukt, fisk och ost skall ha företräde till fasta 

försäljningsplatser. 

Fasta saluplatser bestäms av ansvarig nämnd på bestämd tid, minst sex 

månader och högst ett år. Innehavare av fast saluplats är skyldig att på 

anmodan av ansvarig nämnd tillfälligt flytta till annan saluplats i samband 

med att torget upplåts för annat arrangemang eller liknande. Upphör 

innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan göras 

till ansvarig nämnd. 

Tillfälliga saluplatser upplåts endast för viss dag och anvisas av person, som 

utsetts av ansvarig nämnd att övervaka och ordna handeln på Nya Stadens 

Torg. (torgvärden). 

Fördelning av saluplatser 

4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande. 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning de kommer till 

försäljningsplatsen. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 

hänsyn till tillgången på platser. 

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill 

varandra. 
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Innehavarens rätt att använda fast saluplats får inte överlåtas till någon 

annan. Ifall en innehavare av en fast saluplats inte intagit platsen inom  

30 min eller gjort en anmälan till torgvärden att platsen kommer att utnyttjas 

senare på dagen har torgvärden rätt att låta någon annan använda platsen 

som tillfällig saluplats. 

Tider för försäljning 

5 § Torghandel får ske på följande tider. 

Försäljning får äga rum varje helgfri onsdag och lördag, och de fem 

vardagar som infaller närmast före julafton samt skärtorsdagen. 

Om helgdag infaller på dag som är torgdag, får torghandeln pågå på närmast 

föregående vardag. 

Försäljning får pågå från kl. 08.00. Försäljare med fast torgplats får ta 

saluplats i anspråk från kl.06.30 och försäljare med tillfällig torgplats från 

kl.07.00. Varor och redskap skall vara bortförda senast kl.18.00 på onsdagar 

och kl.16.00 på lördagar. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda 

skäl föreligger får ansvarig nämnd besluta att försäljning i särskilt fall skall 

ske vid andra tider än vad som ovan stadgats eller helt ställas in. 

Fria raden 

Fria raden är en plats för dig som tillverkat eller skördat något själv som du 

vill sälja. Borden ställs på morgonen och plockas in kl 15.30 

Du har rätt att ta en meter i anspråk utan kostnad. Möjlighet finns att få ta 

två meter i anspråk, men då tas en kostnad ut. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

6§ Knivar, sprängmedel, skjutvapen, knogjärn, karatepinnar, kaststjärnor 

och pyrotekniska varor liksom rasistiskt eller pornografiskt material får inte 

säljas på Nya Stadens Torg. 


