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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL M.M.
I SÖLVESBORGS KOMMUN
Sölvesborgs 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
torghandeln i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den
allmänna ordningen.
2§
De föreskrifter som avser torghandel är tillämpliga inom Stortorget.
De föreskrifter som avser marknader gäller för sommar- respektive
höstmarknad
inom de områden som framgår av kartbilagor 1 och 2.
Föreskrifterna i 12 § är tillämpliga inom all offentlig plats och därmed jämställt
område i kommunen.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
./.

På Stortorget upplåts fasta och tillfälliga saluplatser för torghandel enligt
kartbilaga 3. Inom marknadsområdet upplåts tillfällig saluplats för försäljning
under marknader. Utanför upplåten saluplats är försäljning ej tillåten.
Fast saluplats upplåts på bestämd tid, dock högst 1 år. Vid upplåtelse av plats
har tidigare innehavare företräde.
Tillfällig saluplats upplåts för viss dag.
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Saluplats får ej av innehavare överlåtas till annan.
Fasta och tillfälliga saluplatser anvisas av därtill utsedd tjänsteman
(marknadsföreståndare), vilken även har att ordna och övervaka torghandel
och marknader.
Fördelning av saluplatser
4§
Vid upplåtelse av saluplats för torghandel gäller följande:
- De fasta saluplatserna anvisas vid ansökan härom och rätt till sådan plats erhålls
när avgiften för platsen erlagts. Rätten till fast saluplats gäller ej marknadsdagar,
Killebomdagar, nationaldagen och andra dagar med av kommunen godkända
arrangemang på försäljningsplatserna.
- De tillfälliga saluplatserna anvisas försäljarna i den ordning de ansöker härom.
Rätt till sådan plats erhålls när avgiften för platsen erlagts.
- Marknadsföreståndaren förbehålls rätten att försäljningsdag kl 08.30 fördela
saluplatser som ej intagits av sin innehavare såvida denne inte meddelat att han
senare under dagen kommer att ta platsen i anspråk.
Vid upplåtelse av tillfällig saluplats vid marknader gäller följande:
- Saluplats anvisas preliminärt när ansökan inkommer till kommunen. Avgiften
skall vara erlagd senast 14 dagar före marknadsdagen för att den sökande skall ha
rätt till saluplats.
- Ej betalda platser fördelas marknadsdagen med början kl 06.30. Rätt till saluplats
erhålls när avgiften erlagts till marknadsföreståndaren.
- Rätten till saluplats enligt ovan förfaller om platsen inte tillträds senast kl 08.00
marknadsdagen. Erlagd avgift återbetalas inte för annat fall än då sökanden senast två
dagar före marknadsdagen till kommunen anmält förhinder att nyttja tilldelad saluplats.
- Marknadsdagen med början kl 08.00 fördelas ej tillträdda saluplatser. Rätt till sådan
plats erhålls när avgiften erlagts till marknadsföreståndaren.
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Tider för försäljning
5§
Torghandel
Torghandelsförsäljning får bedrivas under årets helgfria dagar mellan kl 07.00 och
17.00, lördagar dock mellan kl 07.00 och 15.00.
Saluplats får ianspråktas högst en timme före fastställd försäljningstids början och
skall vara utrymd senast en timme efter försäljningstidens slut.
Marknader
Marknadsförsäljning får bedrivas marknadsdagar mellan kl 08.00 och 19.00.
Tillfällig saluplats får vid marknader tas i anspråk fr o m kl 17.00 dagen före marknadsdagen och skall vara utrymd senast kl 20.00 marknadsdagen.
Upplysningsskyldighet
6§
På salustånd skall finnas väl synlig skylt med upplysningar om innehavarens namn
ochadress samt telefonnummer.
Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandelsverksamhet skall han anmäla
detta till kommunen.
Förbud mot försäljning av vissa varor
7§
Knivar, sprängämnen, s.k. stinkbomber, ärtrör, serpentinspray, skjutvapen eller pyrotekniska varor får inte försäljas.
Försäljning av livsmedel
8§
Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen
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(1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med
stöd av dessa.
Placering av varor, redskap och fordon
9§
Varor, redskap eller fordon får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik
utmed eller mellan saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Salustånd, redskap och fordon får ej placeras så att framkomligheten för
utryckningsfordon försvåras.
Renhållning m.m.
10 §
Innehavare av saluplats skall senast när handeln för dagen avslutats tillse att avfall
från rörelsen samlas ihop och forslas bort.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Bodar, salustånd och
liknande skall vara prydligt utformade och i vårdat skick.
Avgifter
11 §
Avgift för saluplats utgår i enlighet med de grunder som har fastställts av
kommunfullmäktige.
Upplåtelse av offentlig plats för övrig näringsverksamhet
12 §
Vid upplåtelse av offentlig plats för servering, försäljning och utställning av varor,
gäller följande:
- Trottoar- eller områdesbredd skall överstiga 2,0 meter.
- Ett 1,5 meter brett utrymme räknat från kantstenen mot körbanan skall lämnas fritt
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för gångtrafik.
- Dispositionrätten gäller inte dagar före marknadsdagar fr o m kl 17.00 och under
marknadsdagar.
- Tillståndets giltighet får inte överstiga ett kalenderår och kan inskränkas till att gälla
del av vecka eller dygn.
Vid upplåtelse av offentlig plats för byggnadsställningar, upplag m.m. gäller följande:
- Anordnande av byggnadsställningar, upplag m.m. skall ske på sådant sätt att
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
- Tillståndets giltighet får inte överstiga ett år och kan inskränkas till att gälla del av
vecka eller dygn.

Överträdelse av föreskrift
13 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § fjärde stycket,
5 §, 7 § och 9-10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen.
________
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande.
________
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