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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
i Örkelljunga kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-04, § 161
Revidering, kommunfullmäktige 2010-03-01, § 19
Revidering, kommunfullmäktige 2019-06-24, § 68

Innehåll och tillämpning

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
salutorget, Sven Hjalmarsons plats, i Örkelljunga tätort.

2§

Föreskrifterna är tillämpliga inom det område som markeras på kartan
Örkelljunga kommun har upprättat för salutorget. Bestämmelserna gäller
användning för torghandel eller annan likartat verksamhet som kan godtas.

Ansökan

3§

Ansökan skall ske på den blankett som tillhandahålls för ändamålet. Med
ansökan ska det bifogas övriga relevant handlingar som krävs.

Se även 6§ angående upplysningsskyldighet.

Handlingarna måste lämnas in senast 7 dagar före den dag som begäran avser.

Saluplatser

4§

Salutorget är indelat i specifika saluplatser som framgår av den karta som
har upprättats för ändamålet.

Platserna upplåts antingen som fast plats för nyttjande under bestämd
tidsperiod eller för tillfälligt nyttjande. För att nyttja fast plats gäller det
användning under tidsperiod som pågår minst en månad och som längst
under tolv månader.

Upplåtelse sker endast med två saluplatser per nyttjare.

För nyttjandet av plats skall läget för denna utvisas av personal från
Samhällsbyggnadsförvaltning.

Saluplatsen utgör den definierade avgränsade ytan. Verksamheten får inte
bedrivas utanför saluplatsen. Fordonsuppställning inom platsen får endast
ske om det kan bestyrkas att det finns väsentligt behov och syfte för den
verksamheten som bedrivs.
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Tider

5§

Torghandel får äga rum helgfria vardagar, tisdagar, torsdagar och lördagar
klockan 08:00 – 18:00

Torghandel med julgranar får äga rum dagligen fr.o.m. 1 december t.o.m. 24
december mellan klockan 08:00-20:00.

Försäljare får inte tidigare än en timme före fastställd tid påbörja uppläggning
av varor på försäljningsplatsen.

Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens
slut. Julgranar får kvarstå över natten.

Upplysningsskyldighet

6§

Innehavare av saluplats är enligt 2§ lagen (1990:1183) om tillfällig
försäljning skyldig att på egen bekostnad genom väl synlig skylt eller på
annat lämpligt sätt lämna upplysning om sitt namn, postadress och
telefonnummer.

Ansökan skall vara komplett beträffande det uppgifter som efterfrågas. Till
ansökan skall bifogas gällande bevis om att verksamheten är registrerad hos
skatteverket för F-skatt eller FA-skatt som gäller hela perioden som ansöks.

För livsmedelsförsäljning skall de nödvändiga tillstånd som krävs bifogas till
ansökan Tillståndet skall vara utfärdat att gälla livsmedelsförsäljning inom
Örkelljunga kommun.

Utfärdat tillstånd om nyttjanderätten samt övriga myndighetstillstånd skall
kunna visas upp på platsen vid begäran av representant från Örkelljunga
kommun.

Livsmedel

7§

Försäljning av livsmedel kräver tillstånd enligt lag. Bestämmelser som gäller
framgår av förordningarna (EG) 852/2004 samt 853/204 och av livsmedels-
förordningen, SFS 2006:813 och i övrigt av föreskrifter som har meddelats
med stöd av förordningarna.

Tillsynsmyndigheten för området är Söderpåsens Miljöförbund som hanterar
fråga om utfärdande av tillstånd och hanteringskrav.

Förbud för vissa varor

8§

Försäljning av knivar, skjutvapen, pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller
andra varor som av Örkelljunga kommun anses olämpliga, får inte äga rum.



FÖRESKRIFT

Sida

3(3)

Renhållning

9§

Innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall från rörelsen samt bortföra och omhänderta detsamma.

Innehavaren skall tillse att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

10§

Nyttjande av salutplats sker emot de avgifter som har beslutats av kommun-
fullmäktige och framgår i särskild handling.

I handlingen för avgifter framgår också de straffavgifter som tas ut vid
överträdelser, se även 11§.

Hela avgiften för nyttjanderättsperioden skall betalas in som förskott.

Överträdelser

11§

Örkelljunga kommun har rätt att neka fortsatt nyttjande av saluplats och i
vissa fall avvisa den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter emot
föreskrifterna.

Örkelljunga kommun förbehåller sig rätten att efter avvisning bedöma när
förutsättningarna finns för framtida upplåtelse till den enskilde.

Nekad fortsatt nyttjande innebär ingen rätt att få tillbaka de avgifter som har
betalats in. Straffavgifter kan i vissa fall debiteras.

Enstaka överträdelser som inte utgör skäl till att neka fortsatt nyttjande
föranleder särskild straffavgift.Upprepade överträdelser innebär dock alltid
grund för omedelbar avvisning

Sker användning av plats utan tillstånd utgör det grund för omedelbar
avvisning och föranleder särskild straffavgift.


