Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Örkelljunga kommun.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.
1§
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i kap. 3 ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorget (Sven Hjalmarssons plats) i
Örkelljunga.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga inom markerat område på bilagda karta vilket kommunen
upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel.
Saluplatser.
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser.
En fast plats får användas på bestämd tid, minst en, högst tolv månader.
Upplåtelsen gäller inte marknadsdagar som t.ex. ”Örkelljungadagarna” eller liknande.
En tillfällig plats får användas endast förutbestämd dag. Platser kan i vissa fall anvisas av
personal från Tekniska enheten, i annat fall är det upp till innehavaren att själv välja saluplats.
Tider för försäljning.
4§
Torghandel får äga rum helgfria vardagar, tisdagar, torsdagar och lördagar. 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.
Innehavarens upplysningsskyldighet.
5§
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. På kommunens hemsida finns ansökningsblankett för
torgplats och även uppgifter om taxa. I ansökan skall organisationsnummer anges och
adressuppgifter. Även vid tillfällig torgplats skall en blankett i fyllas med dessa uppgifter.

Försäljning av livsmedel.
6§
Vid försäljning av livsmedel på allmän plats gäller bestämmelserna i
EG-förordningen nr. 852/2004 och 853/2004, i livsmedelslagen (2006:804) och
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
Lokala tillsyningsmyndigheten kan ge ytterligare upplysning om tillstånds- och
hanteringskrav.
Förbud mot försäljning av vissa varor.
7§
Försäljning av knivar, skjutvapen, pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller andra varor
som av Örkelljunga kommun anses olämpliga, får inte äga rum.
Placering av varor, redskap och fordon.
8§
Varor, redskap och fordon får inte placeras på ytor avsedda för trafik utmed och mellan
saluplatserna.
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§
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som beslutats av kommunfullmäktige.
Obehörigt utnyttjande av torgplats medför straffavgift om 5 gånger normaltaxan.
Överträdelse av föreskrift
11§
Kommunen kan neka den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna
ordningsföreskrift fortsatt försäljning.
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