
-1-

2014

TORGHANDELSFÖRESKRIFTER

Beslut i Kommunfullmäktige 2014-02-11 § 13 att tillämpas från och med 2014-02-12.
Ersätter beslut i Kommunfullmäktige 2011-04-12 § 123.

Inledande bestämmelse 

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. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel: Lilla torg i Kristianstad.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 §

På Lilla torg upplåts fasta saluplatser av tekniska nämnden eller motsvarande.
Tillfällig saluplats upplåts endast för vissa dagar och anvisas av torgvakten.

Fördelning av saluplatser

4 §

Fler än en saluplats kan upplåtas till samma person endast när tillgången på platser medger detta.
Upplåts flera platser till en person ska platserna ligga intill varandra.
Varor av likartat slag sammanförs i en eller flera gemensamma grupper eller rader om möjligt.
Torgplatsen får inte av innehavaren överlåtas till någon annan. 
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Tider för försäljning

5 §

Försäljning får ske måndag-fredag kl 09.00-18.00 samt lördagar 09.00-16.00. På påskafton, 
pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl 13.00.

Torghandlare får tidigast 1 timme före fastställd försäljningstids början upplägga varor eller redskap 
på försäljningsplatsen. Torghandlare ska ha lämnat platsen senast 1 timme efter försäljningstidens 
slut. Varor, redskap och skräp från rörelsen ska då vara bortförda.

Tekniska nämnden eller motsvarande kan besluta om undantag från torghandelsföreskrifterna. På 
begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska 
nämnden eller motsvarande besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tidpunkter än vad 
som stadgats ovan eller helt inställas. 

Innehavarens upplysningsskyldighet mm

6 §

Innehavare av försäljningsplats är enligt 12 § marknadsföringslagen (2008:486) skyldig att lämna 
viss väsentlig information vid försäljning av varor. 

Enligt 6 § marknadsföringslagen (2008:486) får ingen vilseledande marknadsföring förekomma.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 §

Varor vilkas försäljning kan komma att medföra olägenhet så som knivar, skjutvapen, sprängdeg, 
pyrotekniska varor samt andra varor som kan medföra olägenhet ur ordningssynpunkt får inte 
försäljas på allmän försäljningsplats.

Placering av varor, redskap och fordon

8 §

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
försäljningsplatserna. Saluhållandet får endast ske inom den yta som upplåtits till respektive 
torghandlare.

Under försäljningstid får inte torghandlarnas fordon eller cyklar finnas uppställda på eller intill 
saluplatsen. 
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Renhållning mm

9 §

Innehavare ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.
Innehavare av saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall 
och annat skräp från rörelsen, samt att bortföra det. 

Avgift

10 §

För upplåtelse av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som 
beslutats av Kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

11 §

Torghandlare är skyldig att följa de anvisningar tekniska nämnden eller motsvarande och dess 
tjänstemän meddelar samt iaktta allmän ordning och skötsamhet. Den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra 
stycket ordningslagen (1993:1617). I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden.


