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Lokala föreskrifter om allmänna försäljningsplatser 
i Uppsala kommun; 

utfärdad den 27 maj 2013 

Uppsala kommunfullmäktige 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 tillämpning 
1 § Dessa föreskrifter gäller för de allmänna försäljningsplatserna i 
kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna 
ordningen. 
 
2 § Allmänna försäljningsplatser är 

- Brantingstorg, 
- Fyristorg, 
- Gågatan, 
- S:t Eriks gränd, 
- Torbjörnstorg, 
- Vaksala torg,  

   - Vid Pumphuset,  
   - Västertorg. 

 
Definitioner 
3 § I denna föreskrift avses med  

försäljningsplats: en bestämd plats på en allmän försäljningsplats som 
hyrs ut till försäljare, 

fast försäljningsplats: en försäljningsplats som hyrs ut för högst ett år, 
tillfällig försäljningsplats: en försäljningsplats som hyrs ut för en dag,  
Gågatan: Svartbäcksgatan och Kungsängsgatan mellan S:t Olofsgatan 

och Bangårdsgatan, 
torgvakt: den person som kommunen utsett till att övervaka och ordna 

handeln på en allmän försäljningsplats. 
 
Försäljningsplatser 
4 § Kommunen bestämmer vilka platser som ska vara fasta och tillfälliga 
försäljningsplatser. 
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De tillfälliga försäljningsplatserna tas i anspråk i den ordning som 
försäljarna kommer till den allmänna försäljningsplatsen. Försäljare har inte 
rätt att överlåta sin plats på någon annan.  
 
Tider 
5 § Försäljning får ske på följande försäljningsplatser 

1. Brantingstorget, Torbjörnstorg, Vaksala torg, Västertorg och vid 
Pumphuset alla helgfria dagar kl. 07.00-21.00, 

2. S:t Eriks gränd alla helgfria dagar kl. 07-21.00 med undantag för 
fredag natt och lördag natt då tiden förlängs till kl. 01.00 nästföljande 
dag., 

3. Gågatan alla dagar kl. 09.00-19.00, 
4. Fyristorg alla helgfria lördagar kl. 06.00-16.00.  

 Kommunen får besluta att försäljning i särskilt fall får ske vid en annan tid 
än enligt ovan eller helt ställas in om polismyndigheten eller annan 
myndighet begär det eller om det finns särskilda skäl. 
 
6 § Försäljare får tidigast 30 minuter före försäljningstidens början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 
 
7 § Försäljaren ska senast 30 minuter efter försäljningstidens slut 

1. samla ihop varor, redskap, avfall och annat skräp från försäljningen och 
ansvara för att det forslas bort, 

2. se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg, 
3. snöröja och halkbekämpa försäljningsplatsen. 

 
Försäljning av julgranar 
8 § Allmänna försäljningsplatser för julgranar är: 

- Brantingstorget, 
- Groaplan, 
- Odinslund, 
- Rektorsparken, 
- Skolgatan, 
- S:t Eriks gränd, 
- Svamptorget,  
- Torbjörnstorg, 
- Vaksala torg, 
- Västertorg. 
Försäljning får ske alla dagar kl. 07.00-21.00. Försäljningen ska hållas 

inom anvisad yta. Bestämmelserna enligt 6 och 7 §§ gäller även vid 
försäljning av julgranar utom såvitt avser kravet på att varorna ska vara 
ihopsamlade senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.  
 
Övrigt 
9 § Varor får bara säljas på försäljningsplatsen. Försäljaren får inte placera 
varor och redskap på gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
försäljningsplatserna. 
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Överträdelse av föreskrift 
10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra 
stycket ordningslagen (1993:1617). 
___________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 maj 2013 då tidigare 
torghandelsföreskrifter för Uppsala kommun av den 26 februari 1996 med 
därefter gjorda ändringar, ska upphöra att gälla.  
 
 


