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323/951218 

 

 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I 
SÄFFLE KOMMUN 
 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995 och gällande från den 1 januari 1996. 

Säffle kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner  och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

 

 
§ 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 före-
skrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 
§ 2   Föreskrifterna är tillämpliga på  följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel:  Stortorget och Annelundstorget. 

 
§ 3   På de allmänna försäljningsplatserna upplåts fasta eller tillfälliga saluplatser. Med fast 
saluplats avses att alltid vara tillförsäkrad plats på torget. Platsreservationen gäller dock inte 
de dagar då torgen enligt särskilt beslut i tekniska utskottet är upplåtna för varumarknad eller 
annat tillfälligt arrangemang. 

Fast saluplats upplåts för högst ett års och lägst tre månaders tid, allt räknat inom ett och 
samma kalenderår.  Tillfällig saluplats upplåts för perioder om högst tre dagar i följd. 
Förhandsbokning av tillfällig saluplats tillåts endast för en period åt gången. 

 
§ 4   På varje försäljningsplats har saluplatserna bestämda lägen och mått.  Innehavare som 
hyrt saluplats för ett år tillåts  uppställning under försäljningstid av fordon som har fast 
monterad saludisk och som fortlöpande används i försäljningsverksamheten. Vägtrafik-
kungörelsens definition av fordon skall tillämpas.  För motordrivet fordon skall det generella 
förbudet mot tomgångskörning iakttas samt skall marken under fordonet vara täckt med skydd 
mot oljespill.  

På övriga platser är fordonsuppställning tillåten högst 30 min vardera för lossning och lastning 
av varor och materiel.    



Saluplatsernas placering och mått  redovisas på bilagorna T1 och T2. Kommunstyrelsen får 
besluta om ändring av saluplatsernas placering och disposition. 
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§ 5   Tillfällig friplats upplåtes för försäljning av produkter av egen tillverkning, odling eller 
plockning.  Friplats har måtten 1,0 × 1,5 m och upplåtes endast en per försäljare och dag. 

 
§ 6   Saluplats får inte överlåtas av innehavaren. Upphör innehavare av fast saluplats med sin 
torghandel i Säffle, skall skriftlig anmälan därom göras till kommunens tekniska kontor. 
Därest fast saluplats inte utnyttjas någon gång under en sammanhängande tid av fyra månader, 
återgår platsen till kommunens förfogande utan återbetalning av erlagd avgift. 

 
§ 7  Saluplats upplåts och anvisas av tekniska kontoret genom dess torgtillsyningsman. 
Torgtillsyningsmannen har kommunstyrelsens uppdrag att ordna och övervaka torghandeln, 
och innehavare av torghandelsplats är skyldig att rätta sig efter hans anvisningar. 

 
§ 8   Innehavare av saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig 
att genom en väl synlig skylt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och 
telefonnummer. Skylten skall ha sådan storlek och placering att den är lätt läsbar för 
kunderna. Innehavare av saluplats är skyldig att på anmodan av torgtillsyningsmannen förete 
legitimationshandligar. 

 
§ 9   För upplåtelse av saluplats äger kommunen uppbära avgift enligt taxa som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

 
§ 11   Om saluförande av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller vad som stadgas i 
livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och i föreskrifter som meddelas med stöd av denna 
lagstiftning. 

 
§ 12   Har innehavare av fast plats inte intagit sin plats före kl 8.00 och inte senast kl 14.00 
föregående dag anmält att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, äger 
torgtillsyningsmannen att upplåta platsen till annan försäljare som tillfällig saluplats för en 
dag. 

 
§ 13   Vid upplåtelse av saluplats skall iakttas 

att tillfälliga saluplatser anvisas försäljare i den turordning de anländer eller anmäler sin 
ankomst 

att åt samma försäljare/företag endast då tillgång på platser så medger upplåts mer än en 
saluplats, dock högst tre platser som skall vara belägna intill varandra. 

att såvitt möjligt försäljning av varor av samma eller likartat slag sammanförs i en eller flera 
gemensamma grupper eller rader. 
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§ 14   Torghandel får äga rum varje vardag, dock ej de dagar då torgen är upplåtna för 
varumarknad  (jfr § 3).  Kommunstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger för visst tillfälle 
besluta om torghandel på annan veckodag och/eller tid. 

Försäljning får börja tidigast kl 08.00 och skall sluta senast kl 18.00. Försäljare får inte besätta 
saluplats med varor och redskap tidigare än kl 07.00. 

 
§ 15   Behöver saluplats av särskild anledning helt eller delvis utrymmas skall vad 
polismyndigheten i sådant avseende påbjuder genast åtlydas. 

 
§ 16   All torgyta utanför de markerade saluplatserna utgör allmän plats som inte är upplåten 
för torghandel och där uppställning av salustånd, varor och fordon inte är tillåten utan 
polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen och kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

 
§ 17   På allmän försäljningsplats gäller, utöver vad som föreskrivs i allmänna 
ordningsföreskrifter om ordning på allmän plats, att innehavaren har städningsplikt och 
därmed skall svara för att allt avfall från verksamheten senast en halv timme efter försälj-
ningstidens slut är hopsamlat och bortforslat. 

 
§ 18  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i dessa föreskrifter 
för torghandel kan dömas till påföljd enligt ordningslagen.Iordningslagen finns också 
bestämmelser om förelägganden och förverkande.  

Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedelskungörelsen och denna 
torghandelsstadga medför straff enligt nämnda författningar. 

    

Detta beslut gäller från och med den 1 januari 1996. 
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