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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
VÄXJÖ KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige § 25 2018-01-30.
Växjö 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 och i
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för
salutorget i kommunen.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på norra delen av Stortorget i Växjö som är
upplåten till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Föreskrifterna är
även tillfälligt tillämpliga på annan anvisad offentlig plats/parkering vid
evenemang som medför att torghandel inte kan ske på norra delen av
Stortorget.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna upplåts fasta och tillfälliga
saluplatser, vilka bestäms av tekniska nämnden.
En fast saluplats upplåts tillsvidare. Om inget annat sägs i dessa föreskrifter
upphör rätten att använda saluplatsen tre månader efter skriftlig uppsägning
från endera tekniska nämnden eller innehavaren av saluplatsen.
En fast saluplats får inte användas under marknadsdagar (vår- och
höstmarknad) eller dagar när de allmänna försäljningsplatserna eller del
därav skall användas för ett evenemang som anordnas av kommunen eller till
vilket kommunen är medarrangör. Innehavaren av en fast saluplats skall
senast fyra veckor innan dagen för evenemanget underrättas härom. Tillfällig
saluplats kan upprättas på annan av kommunen anvisad offentlig
plats/parkering, men tekniska nämnden förbehåller sig rätten att ställa in
torgdagar vid större evenemang. Riktvärde för inställda torgdagar, 2-4
tillfällen per år. Riktvärde för tillfällig saluplats, 4-6 tillfällen per år.
Avvikelse kan ske då typ av evenemang och storlek varierar år från år.
En tillfällig saluplats upplåts endast för viss dag och anvisas av
torgmästaren.
Tillfällig saluplats upplåts endast vid ordinarie torgdagar och ordinarie plats
på norra delen av Stortorget.
En saluplats får användas för försäljning från en för ändamålet inredd bil.
För marknadsdagar gäller särskilda regler eftersom dessa dagar inte är
kommunala evenemang.
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Fördelning av saluplatser mm
4 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande.
Fördelning av fasta saluplatser görs av tekniska nämnden i den ordning som
nämnden bestämmer.
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen.
Fler platser än en får upplåtas till försäljare när tillgången till platser medger
det. Beroende på typ och omfattning av försäljning, samt tillgång till platser
görs en bedömning i varje enskilt fall. Beroende på tillgång och efterfrågan
kan antalet möjliga och tillgängliga platser variera över tid. När flera platser
upplåts till samma person, skall platserna vara belägna intill varandra.
Tekniska nämnden förbehåller sig även rätten till att kunna förändra
placeringar och anpassa försäljningsplatser (grundmått 3x4 m). Omsättning
av försäljare och förändringar av typ och omfattning av verksamheter, kan
leda till behovet av en översyn. Allt i syfte att upprätthålla god ordning samt
en så attraktiv och tillgänglig torghandel som möjligt.
En tillfällig saluplats får upplåtas till innehavaren av en fast saluplats endast
när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser och först efter ordinarie
fördelning av tillfälliga platser.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
Om innehavaren av en fast saluplats vid försäljningstidens början inte har
intagit platsen eller anmält till torgmästaren att platsen kommer att utnyttjas
senare på dagen, har torgmästaren rätt att upplåta platsen som tillfällig
saluplats.
Upphör innehavaren av fast saluplats med sin försäljning skall skriftlig
anmälan härom omgående göras till tekniska nämnden. Innehavarens rätt att
använda platsen upphör en vecka efter det att sådan anmälan inkommit.
Om innehavaren av fast saluplats upphör med sin verksamhet genom
försäljning kan saluplatsen överlåtas till köparen
av verksamheten.
Tider för försäljning
§ 5 Försäljning får äga rum helgfria onsdagar och lördagar samt skärtorsdag
och helgfri dag före julafton och nyårsafton, dock inte om de allmänna
försäljningsplatserna skall användas för ett sådant evenemang som anges i 3
§ tredje stycket. Försäljningen får börja tidigast kl 08.00 och skall sluta
senast kl 16.00.
Om helgdag eller marknadsdag infaller på dag som annars är försäljningsdag
får försäljning i stället ske närmast föregående vardag.
Tillträde får ske tidigast kl 05.30 till fast saluplats och 06.30 till tillfällig
saluplats.
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Varor, försäljningsstånd och redskap skall vara bortförda från de allmänna
försäljningsplatserna senast en timme efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten, annan myndighet eller om särskilda skäl
annars föreligger får tekniska nämnden besluta om ändrade tider för tillträde
till saluplats eller försäljning eller att försäljning helt skall ställas in.
Innehavarens upplysningsskyldighet mm
(Lagen om tillfällig försäljning upphävd och text utgår).
7 § Innehavaren av en saluplats får inte på den allmänna försäljningsplatsen
marknadsföra sin försäljning med hjälp av högtalare eller liknande
anordningar.
Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen 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
9 § Varor, redskap och fordon får inte placeras på de gångar som är avsedda
för trafik utmed eller mellan saluplatserna.
Under försäljningstid får inte andra fordon än sådana som är inredda för
försäljningsändamål stå uppställda eller framföras på de allmänna
försäljningsplatserna. Om det behövs för förvaring av köldkänsliga varor får
dock, efter tillstånd av torgmästaren, fordon under försäljningstid stå
uppställda inom den egna platsen eller framföras på de allmänna
försäljningsplatserna under tiden 1 november – 31 mars. Fordon som inte
används för försäljning ska senast klockan 09:00 vara utkörd från torgyta.
Torgyta ska vara bilfri mellan 09:00-14:00.
Renhållning mm
10 § Innehavaren av en saluplats skall se till att saluplatsen hålls ren och
snygg.
Innehavaren är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla
ihop avfall och annat skräp från försäljningen samt att forsla bort det. Avfall
och annat skräp som ligger kvar tas omhand av kommunen på innehavarens
bekostnad.
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Avgift
11 § För upplåtelse av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut
avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av föreskrift
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra
och tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första – fjärde
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.
Tekniska nämnden och torgmästaren får meddela anvisningar för
torghandeln.
Om innehavaren av en saluplats bryter mot dessa föreskrifter eller inte följer
anvisningar som meddelas av tekniska nämnden eller torgmästaren kan
rätten att använda saluplatsen återkallas med omedelbar verkan.

Dessa ordningsföreskrifter träder i kraft 2018-01-31.
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