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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

1. Lokala föreskrifter för torghandel i Ekerö Kommun 11:2, gäller för torghandel på Mälarö Torg i Ekerö 

centrum 

2. För att få upplåtelse för torgplats kräver vi att torghandlaren är registrerad för f-skatt, är 
momsregistrerad samt har arbetsgivarintyg. Torghandlaren behöver inkomma med intyg som bifogas 
till avtalet 
 

3. Torghandlaren är skyldig att meddela vem/vilka som kommer att stå vid torgståndet för att sälja.  

Vid kontroll är personen/personerna skyldiga att kunna identifiera sig. 

 

4. Saluplatsens läge och exakta utbredning framgår och är markerad på bifogad plankarta till avtalet.  

OBS! Inget får står utanför den markerade saluplatsen 

Nyttjande av yta utanför avtalad saluplats medför vite om 500 kr per tillfälle 

 

5. Försäljningen ska ske från prydliga öppna torgstånd, med enhetlig markis och öppna runt om och med 

full genomsikt 

6. Parkeringsplats ingår inte i saluplatsen 
 

7. Torghandlaren är skyldig att gemensamt med övriga innehavare av saluplats på torget ansvara för att 
försäljningsplatsen hålles i prydligt skick. Torghandlaren ska vid saluståndet ha uppsatt lämplig 
sopbehållare. Torghandlaren ska själv ombesörja och bekosta hanteringen av sitt avfall och får ej 
nyttja kommunens sopkorgar för detta ändamål. Vid försäljningstidens slut ska saluplats noga 
rengöras.  

 
8. Erforderliga myndighettillstånd svarar torghandlaren själv för 

 

9. Livsmedelsverksamhet 

 

Anmälan om registrering. För att starta ett livsmedelsföretag ska en anmälan om registrering göras 

enligt artikel 6:2 förordning (EG) 852:2004 till kontrollmyndigheten som i detta fall är Ekerö Miljö- och 

hälsoskyddskontor 

 

Verksamheten får startas när en bekräftelse på livsmedelsföretagets registrering har erhållits. Har inte 

en bekräftelse på registrering erhållits två veckor efter att en komplett anmälan inkommit till Miljö- 

och hälsoskyddskontoret får verksamheten ändå startas. Givetvis måste de regler som gäller för 

livsmedelshantering i aktuell verksamhet vara väl kända och följas. 

 

Tillfällig och /eller ambulerande verksamhet. Den som planerar att sälja livsmedel tillfälligt ska 

informera Miljö- och hälsoskyddskontoret så att varje anläggning kan registreras. 

 

Egenkontroll. Alla livsmedelsföretag måste ha ett fungerande system för egenkontroll. Syftet är att 

livsmedlen ska vara säkra att konsumera och ha en riktig märkning och sammansättning. 

 

10. Om sortimentet som definierats i avtal byts ut eller avsevärt avviker äger kommunen rätt att 

omgående och utan uppsägningstid häva avtalet eller avstänga torghandlaren 

 

11. Om Torghandlaren fått tre varningar för att ha avvikit från avtalets bestämmelser har kommunen rätt 

att omgående och utan uppsägningstid häva avtalet eller avstänga torghandlaren 

 


