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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Finspångs kommun
Beslutade av Kommunfullmäktige 2 november 1995, § 147 fastställda och kungjorda av
länsstyrelsen i Östergötlands län och ersätter av kommunfullmäktige den 24 april 1980 § 297
och 26 mars 1980 § 80 fattade beslut samt fastställt av länsstyrelsen den 26 juni 1981
Finspångs 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 tillämpningsområden
§1
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ocrdning och
säkerhet på offentlig plats i kap 3 i 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 tillämplig på Bergslagstorget i Finspång som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel.
Fasta och tillfälliga saluplatser
§3
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms
av tekniska avdelningen.
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 6 månader och högst 12 månader.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av tekniska avdelningen.
Fördelning av platser
§4
Vid föredelningen av saluplatser gäller följande.
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljare i den ordning som de komer till försäljningsplatsen.
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 om möjligt 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 saluplatser får inte överlåtas åt någon annan. I fall en innehavare
av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan att
platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska avdelningen rätt att låta någon
annan använda platsen som tillfällig saluplats.
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Tider för försäljning
§5
Torghandel får äga rum på helgfria onsdagar, fredagar och lördagar mellan klockan 07.00 –
15.00
Om helgdag infaller på dag som eljest är torgdag, får torghandel i stället pågå närmast
föregående vardag.
Dessutom får torghandel på de allmänna försäljningsplatserna pågå mellan klockan 07.00 –
15.00 på dagen före långfredagen, på dagen före Kristi Himmelfärdsdag, på dagen före
julafton, på julafton och på nyårsafton, dock inte i något fall på helgdag.
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 30 minuter efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
tekniska avdelningen besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.
Innehavarens upplysningsskyldigheter
§6
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig
att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens
namn, postadress och telefonnummer.
Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, 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
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarens fordon framföras eller uppställas på
försäljningsplatsen.
Försäljning från fordon är inte tillåten om inte tekniska avdelningen lämnat sitt medgivande.
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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 det till plats som tekniska
avdelningen anvisar.
Avgift
§ 11
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelser av föreskrifter
§ 12
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje stycket, 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 januari 1996
•

länsstyrelsens kungörelse?

