LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN
I TORSÅS KOMMUN.
Beslutade av KF 2006-09-27, § 74,
reviderade KF 2007-11-28, § 125
reviderade av KF 2010-10-27, § 119

Torsås 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. Syfte
med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:




Torsås 1:114, uppmärkt del av P-plats väster om Postgatan intill Badhusgatan i
Torsås.
Bergkvara 2:4, P-plats väster terminalbyggnaden.
Söderåkra 6:112 (vid köpcentret)

Fasta och tillfälliga saluplatser
§3
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes genom Kommunalteknik på bestämd tid, högst ett (1) år.
Fast plats ska på lämpligt sätt utmärkas.
Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag och anvisas av person som av
Kommunalteknik utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats.
Saluplats får inte av innehavaren överlåtas till annan. Upphör innehavaren av fast
saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras till Kommunalteknik.

Avgift
§4
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt
de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Fördelning av saluplatser
§5
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning de anländer.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn
till tillgången på platser.

Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (1990:1183)
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, firma, postadress och telefonnummer.

Försäljning av livsmedel
§7
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Tider för försäljning
§8
Torghandel får ske på följande tider:


Onsdagar, torsdagar och lördagar

Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 19.00, såvida
Kommunalteknik inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Försäljare får besätta saluplatsen med varor eller redskap tidigast 1 timma före
fastställd försäljningstid.
Varor och redskap ska vara bortförda och saluplatsen vara avstädad senast 1 timma
efter försäljningstidens slut.

Om innehavare av fast saluplats inte intagit platsen senast kl. 10.00, får platsen
tilldelas annan som tillfällig saluplats.
Om saluplats av särskild anledning behöver utrymmas helt eller delvis gäller vad
polismyndigheten påbjuder i sammanhanget.
Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och reskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan saluplatserna.
Angränsande trafikytor får inte heller belamras.

Överträdelser av föreskrift
§ 10
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av ovanstående
föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2010-11-23.

