Kungsörs kommuns författningssamling

Nr C.1

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2003-04-28, § 55

Kungsörs 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 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
3 kapitlet ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Kungsörs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 21 § har till syfte att
hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 21
§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av
1 kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
•
•
•
•
•
•
•
•

kommunala idrottsplatser
kommunala friluftsbad,
Kungsudden,
Ekudden,
Parklogen,
Karl XI:s promenad,
lyrkogårdarna och begravningsplatser,
väntsal vid järnvägsstationen.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §,
12 §, 14 § andra stycket, 20 §, 21 § första stycket och 22 § bör kommunen ges tillfälle att
yttra sig.
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Lastning av varor m.m.
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant
sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Inom detaljplanelagda områden kan marklov erfordras.
Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
Från trottoarkant och 1,50 meter in mot byggnad får inga skyltar eller liknande ställas upp,
detta för att fri passage skall finnas för t.ex. handikappfordon.
Inom detaljplanelagda områden skall bygglov sökas för nya skyltar.
Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att
sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
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Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras på offentlig plats inom ett område begränsat av: Drottninggatan-Thor Modeens gata-Norra kyrkogatan- Åsgatan- Malmbergavägen- Drottninggatan- Karlsgatan- Gersillagatan- Källgatan- Torsgatan- Kungsringen- cykel/gångväg längst Södergårdens södra och västra sida samt Actahallens södra
sida fram till Kinekullevägen- 1:a Ringgatan- Ringvägen- Karlavägen- Krusgatan- Skolgatan- Drottninggatan.
Samma förbud gäller även i området runt Parklogen begränsat av Ekuddsvägen- järnvägenvilla/industriområdet Nordiska armaturfabriken- Kungsgatan.
Ambulerande försäljning
14 § Ambulerande försäljning får inte ske på allmän plats.
För ambulerande försäljning på andra platser än de platser som kommunen upplåtit för allmän torghandel, krävs polismyndighetens tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3
kapitlet 1 § ordningslagen.
Camping
15 § Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område, eller på sådan
plats som enligt 3 § jämnställs med offentlig plats, i annat fall än om sådan plats för viss tid
särskilt anvisats för ändamålet. På campingplatserna gäller allmänna ordningsbestämmelser.
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Badförbud
16 § Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar och dessutom är bad förbjudet i öppet vatten inom följande områden: Arbogaån från Runnabäcken
till västra stranden av Ekudden.
Hundar
17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.
18 § Hundar skall hållas kopplade inom offentlig plats eller därmed jämnställd plats inom
detaljplanelagt område om ej särskilt tillstånd givits.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser.
19 § Inom offentlig plats med tydlig stadsprägel skall föroreningar efter hundar plockas
upp.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
20 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor.
21 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 meter från vårdcentralen/sjukhemmet.
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.
22 § Skjutning med eldvapen är otillåten på alla offentliga platser samt på platser som
enligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats.
Skyddsjakt är tillåtet enligt gällande bestämmelser i Jaktlagen.
Skjutning med eldvapen är endast tillåtet på den befintliga skjutbanan vid Sandskogsbacken.
23 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats samt
på plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats.
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Ridning och löpning
24 § Ridning får inte ske i alla motionsspår.
Löpning är förbjudet i samtliga anlagda skidspår:
Avgift för att använda offentlig plats
25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15 och 16 §§, 18–
24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2003.
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Bilaga 3
Underlag till

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I KUNGSÖRS KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige den 28 april 2003, § 55
Kungsörs 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 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.
Allmän försäljningsplats är Stortorget.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av kommunstyrelsen
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 6 månader och högst ett år.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av person som av
Kommunstyrelsens utsetts att övervaka och ordna handel på allmän försäljningsplats.

Fördelning av saluplatser
4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande.
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare.
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.
Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma
grupper eller rader.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en
innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller
gjort anmälan till fastighetsavdelningen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen,
har nämnden rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
5 § Torghandel får ske på följande tider:
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Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00, ifall
nämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.
På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter
klockan 18.00.
Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med den
1 Dec. till och med den 23 Dec. pågå vardagar mellan klockan 07.00 - 19.00 samt på
julafton mellan klockan 07.00 -15.00.
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp
varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.
Har innehavare av fast saluplats icke vid försäljningstidens början intagit saluplatsen eller
gjort anmälan till kommunenss fastighetsavdelning att platsen senare på dagen kommer att
upptagas, äger denne låta annan begagna platsen som tillfällig saluplats.
Partitorghandel får endast äga rum på tider och platser som kommunstyrelsen beslutat.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger
får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall 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 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen
(1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
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 saluplatsen krävs nämndens tillstånd.
Renhållning m.m.
10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en
behållare för sopor.
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Innehavaren skall 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 3 § andra och tredje
styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första – sjätte styckena, 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 1 juni 2003.
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Bilaga 4

Kommentarer till underlaget till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
Allmänt om torghandelsföreskrifter
Kommunernas befogenhet att upplåta olika områden för torghandel grundar sig på den
allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). Kommunerna kan
alltså självständigt avgöra om de vill upplåta platser för torghandel eller inte. Upplåtelse
av ett område till allmän försäljningsplats brukar ske genom att kommunen i lokal
ordningsföreskrift anger vilken eller vilka platser som skall vara allmänna
försäljningsplatser.
Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617 OL) krävs polisens tillstånd för att en offentlig
plats inom detaljplanelagt område skall få användas på ett sätt som inte stämmer överens
med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Detta
betyder att om kommunen har upplåtit ett torg för torghandel så behövs inte polisens
tillstånd för torghandel där.
Om kommunen däremot väljer att inte upplåta ett torg till allmän försäljningsplats, krävs
tillstånd i varje enskilt fall då någon vill bedriva försäljning på platsen. Kommunen kan
då genom att utnyttja sin vetorätt förhindra att tillstånd för sådan handel meddelas.
Kommunerna kan även i fortsättningen liksom tidigare meddela lokala ordningsföreskrifter för torghandel som sker på ett av kommunen för ändamålet upplåtet
torg. Ordningsföreskrifterna kan innehålla bestämmelser om sådant som fördelningen av
fasta och tillfälliga platser, fördelningen av platser mellan olika sökande, tider för
torghandel, renhållning m.m.
Ordningsföreskrifter för torghandeln kan anges antingen i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna eller i särskilda torghandelsföreskrifter. I detta förslag har en
sådan uppdelning gjorts. Ordningsföreskrifterna kan delas upp i olika dokument benämnda
"allmänna lokala ordningsföreskrifter" respektive "lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln". Eftersom torghandelsföreskrifterna i huvudsak riktar sig till torghandlarna
kan det vara lämpligt att föra samman dessa föreskrifter i ett särskilt dokument. Formellt
sett utgör dock torghandelsföreskrifterna lokala ordningsföreskrifter, och de skall därför
antas på samma sätt som dessa och anmälas till länsstyrelsen.
Ingressen
Se kommentaren till ingressen i de allmänna ordningsföreskrifterna.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
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I denna paragraf anges vilka regler som gäller för torget. Förutom de särskilda
torghandelsföreskrifterna gäller de grundläggande föreskrifterna om allmän ordning och
säkerhet i 3 kap. ordningslagen och kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. På
torget kan t.ex. även allmänna föreskrifter om tillfällig försäljning, och om hållande av
hundar och lastning av varor gälla.
Det kan vara lämpligt att ange att föreskrifterna har till syfte att upprätthålla den allmänna
ordningen. Det är t.ex. inte tillåtet att meddela föreskrifter som enbart har till syfte att
begränsa varusortimentet.
Beträffande allmänna krav på utformningen av och innehållet i lokala föreskrifter, se
kommentaren till 1 § i de allmänna ordningsföreskrifterna.
2§
I denna paragraf skall de torg eller andra allmänna försäljningsplatser där föreskrifterna
skall gälla namnges. Det geografiska området för föreskrifternas tillämpning måste
framgå klart.
Torghandelsföreskrifterna skall gälla för sådana områden som kommunen upplåter till
allmän försäljningsplats. Sådan upplåtelse sker regelmässigt genom att en bestämmelse tas
in om att visst område utgör allmän försäljningsplats.
Beslut om upplåtelse av torg till allmän försäljningsplats är ett utflöde av den kommunala
kompetensen och något som kommunen självständigt beslutar om. En sådan upplåtelse
utgör därför inte en ordningsföreskrift och kan därför inte t.ex. upphävas av länsstyrelsen
vid prövning av om föreskrifterna strider mot ordningslagen. Bestämmelsen om vilka
områden som utgör allmän försäljningsplats bör ändå tas in i föreskrifterna för tydlighetens
skull. Det är viktigt att gränserna för det område där torghandel får förekomma anges noga.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
Föreskrifterna är främst av administrativ natur men kan ändå enligt förarbetena till
ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 148) regleras i lokala föreskrifter.

Fördelning av saluplatser
4§
Föreskrifterna är främst av administrativ karaktär men syftar till att förebygga oordning.
Det är viktigt att ha tydliga regler för hur platserna skall fördelas, vem som skall besluta
om fördelningen av platserna och vem som skall anvisa platserna. Olika system såsom
lottning eller bokning viss dag i förväg kan införas. Tillfälliga saluplatser kan t.ex. i första
hand fördelas genom förhandsbokning och i andra hand genom att tilldelas försäljare i den
ordning de kommer till platsen. En föreskrift kan införas om att en tillfällig plats få bokas
för längre tid än en vecka endast om särskilda skäl finns.
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Vidare kan en regel införas om att platserna skall anvisas av t.ex. tekniska kontoret eller av
en person som kontoret utsett till att ordna och övervaka handeln på torget. En sådan
person kan benämnas torgtillsynsman.
Föreskrifter om företräde till torgplats åt t.ex. försäljare av ortens egna produkter eller åt
försäljare som är hemmahörande i kommunen torde inte vara lagliga (SOU 1985:24
s. 203). Enligt ett regeringsrättsavgörande från 1981 är det däremot möjligt för kommunen
att vid upplåtelse av fasta torgplatser ge förtur åt försäljare som under längre tid innehaft
plats på torget.
Tider för försäljning
5§
Kommunen kan meddela föreskrifter om tiden för torghandeln endast när det är motiverat
från ordningssynpunkt. Föreskrifter om tider får inte användas för att begränsa utbudet av
varor och inskränka försäljarnas näringsfrihet.
Bestämmelsen om att nämnden i vissa fall kan besluta om andra tider för försäljningen
eller ställa in försäljningen kan t.ex. användas när torget behövs för större evenemang i
kommunen, invigningar, jubileum, stadsbesök, m.m.
Innehavarens upplysningsskyldighet m.m.
6§
Den informationsskyldighet som ålagts näringsidkare enligt 2 § lagen (1990:1183) om
tillfällig försäljning gäller i princip all tillfällig försäljning, dvs. även vid torg- och
marknadshandel och vid försäljning på mässor och liknande. Det kan vara lämpligt att
upplysa om denna skyldighet i de lokal föreskrifterna.
En föreskrift om att försäljare skall vara skyldiga att ha ett s.k. F-skattebevis anses inte
lagligt. Länsstyrelsen i Dalarna har i beslut 1994-07-01 upphävt en lokal
torghandelsföreskrift om F-skattebevis med den motiveringen att innehav av ett Fskattebevis inte utgör ett villkor för näringsverksamhet.
Ett krav på sådant bevis ansågs därför som en obefogad inskränkning i den enskildes rätt.
Föreskriften ansågs inte heller behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen.
Förbud mot försäljning av vissa varor
7§
Kommunen får reglera torghandeln från ordningssynpunkt. Någon möjlighet att meddela
föreskrifter som begränsar varuutbudet har inte införts. Torghandeln utgör enligt
förarbetena (prop. 1992/93:210 s. 149) en positiv konkurrensfaktor gentemot den
etablerade handeln. En begränsning av varuutbudet skulle kunna få negativa effekter för
prisbildningen och vara till men för konsumenterna. Därför kan varuutbudet vid torghandel
endast regleras om det behövs med hänsyn till ordning och säkerhet.
Varusortimentet får alltså inte begränsas av andra skäl än hänsyn till allmän ordning.
Kommunen kan inte begränsa varuutbudet under hänvisning till knappheten av
torghandelsplatser eller i syfte att skydda särpräglade eller känsliga miljöer. Det är t.ex.
inte tillåtet att begränsa handeln till att enbart avse sedvanlig torghandel, t.ex. livsmedel,
blommor o.dyl., för att låta handeln smälta in i en viss kulturell bebyggelse eller miljö.
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Förbud mot försäljning av vissa angiva farliga varor kan förekomma, t.ex. försäljning av
knivar, sprängdeg eller farliga pyrotekniska varor, om det är motiverat med hänsyn till den
allmänna ordningen. Om ett sådant förbud skall införas måste de förbjudna varorna
specificeras. Det är inte tillåtet att införa en generell föreskrift om att "alla varor som kan
medföra olägenhet från ordningssynpunkt" inte skall få säljas på torget.
Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. att alla stånd
skall ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar t.ex.
vagnar eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.
Försäljning av livsmedel
8§
Försäljning av livsmedel är reglerad i bl.a. livsmedelslagen och förordningen till denna.
Det är inte nödvändigt att hänvisa till dessa författningar men det kan från
upplysningssynpunkt vara lämpligt.
Placering av varor, redskap och fordon
9§
En sådan bestämmelse kan behövas med hänsyn till allmän ordning.
Renhållning
10 §
I denna paragraf regleras borttagande av skräp och annat avfall som kommer från
försäljningsrörelsen.
Avgift
11 §
I 1 § i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats, m.m.sägs att kommunen har rätt att ta ut ersättning för användning av
salutorg eller liknande plats som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats.
Ersättning skall utgå i form av en avgift med belopp som kan anses skäligt med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Grunderna för beräkningen av
avgiften beslutas av kommunfullmäktige.
En bestämmelse kan införas om att avgiften skall erläggas innan platsen tas i anspråk.
Det är inte tillåtet att införa regler om att t.ex. dubbel avgift skall utgå om någon bryter
mot föreskrifterna eller om någon bedriver handel utan att ha erlagt avgift.
Överträdelse av föreskrift
12 §
Överträdelse av föreskrifter för torghandeln skall beivras på samma sätt som överträdelser
av allmänna ordningsföreskrifter, dvs. genom penningböter enligt 3 kap. 22 § andra
stycket OL. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon lokal föreskrift kan
dömas till penningböter.
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I 3 kap. 19-21 §§ OL finns bestämmelser om polismyndighetens möjligheter att utfärda
förelägganden och vidta åtgärder på den försumliges bekostnad. Om t.ex. någon inte
vidtar en åtgärd som åligger honom enligt bl.a. en lokal föreskrift, får polismyndigheten
förelägga honom att inom viss tid vidta åtgärden. Om en försäljare trots uppmaning från
kommunen t.ex. inte tar bort varor och redskap som placerats i strid med den lokala
föreskriften kan polisen förelägga försäljaren att göra det. Föreläggandet kan förenas med
vite. I 3 kap. 25 § första stycket ordningslagen finns bestämmelse bl.a. om förverkande av
varor.
Ikraftträdande
Se kommentaren till de allmänna ordningsföreskrifterna.
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