Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Kalmar kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2002, § 185. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 20 juni 2011, § 144.
Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller
följande ordningsföreskrifter för torghandeln:
Tillämpningsområde
§1
Föreskrifterna skall tillämpas på del av Stortorget vilket område kommunen upplåter till allmän försäljningsplats och torghandel. Områdets avgränsning framgår av bifogad karta,
bilaga 1.
Fasta och tillfälliga saluplatser
§2
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av
servicenämnden.
Varje plats är 3 x 3 meter med frizon bakom med 2,5 meters djup som kan användas till uppställning av fordon eller användas som extra försäljningsplats.
På området finns fixpunkter för torghandelsstånd markerade i marken.
En fast saluplats upplåtes av servicenämnden årsvis.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den som kommunen utsett
som torgmästare.
Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan göras till
servicenämnden.
Bokning av tillfällig plats kan ske till torgmästaren i mån av tillgång.
Bokning kan ej ske tidigare än en vecka i förväg.
Fördelning av saluplatser
§3
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.
Försäljare som bokat plats i förväg hos torgmästaren har förtur.
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Fler än en saluplats skall tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person skall platserna vara belägna intill varandra.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan eller
något annat företag. Om en innehavare av en fast saluplats inte intagit den vid försäljningstidens början eller gjort anmälan till torgmästaren att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgmästaren rätt att låta någon annan använda den som tillfällig saluplats.
Tillfälliga platser tilldelas tidigast kl. 08.00.
Tider för försäljning
§4
Torghandel får bedrivas helgfria måndagar till och med fredagar mellan klockan 08:00 och
18:00, lördagar mellan 08:00 och 16:00 och söndagar mellan klockan 12:00 och 16:00 om
serviceförvaltningen inte medgivit undantag eller beslutat annat.
På påskafton, pingstafton, midsommarafton och jul- och nyårsafton får torghandel inte pågå
efter klockan 13:00.
Försäljning av julgranar får äga rum från dag då julgransförsäljning på andra av
servicenämnden upplåtna platser får påbörjas. För försäljning av julgranar på annan tid än då
torghandel bedrivs erfordras tillstånd av polismyndigheten.
Försäljarna får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än en timme
före försäljningstidens början.
Varor och redskap bör vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
servicenämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som anges
ovan eller helt ställas in.
Vid särskilda större arrangemang har servicenämnden rätt att omfördela såväl fasta som
tillfälliga platser.
Innehavarens upplysningsskyldighet m m
§5
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning skyldig att genom en
väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn,
postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor
§6
Sådana varor som kan befaras komma att medföra avsevärda olägenhet från ordningssynpunkt
t.ex. knivar, vapen, och liknande får inte säljas på den allmänna försäljningsplatsen.
Försäljning av livsmedel
§7
Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade med
stöd av dessa.
Förbud mot högtalare
§8
Under tid handel pågår får ej högtalare eller annan ljudförstärkare användas annat än vid nödsituation på torget eller dess närhet.
Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Vid uppställning av fordon eller släpvagn på tilldelad saluplats med frizon skall samråd ske
med torgmästaren.
Renhållning
§ 10
Torgmästare har rätt att avvisa fordon som kan skada eller smutsa ner torget.
Innehavaren av en saluplats är skyldig att senast inom en timme efter försäljningstidens slut
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg och lämnas i det skick den var vid
ankomsten.
Avgift
§ 11
Kommunen har rätt att ta ut avgift för försäljningsplats enligt de grunder som beslutats av
kommunfullmäktige.

Torgmästarens arbetsuppgifter och befogenheter
§ 12
Torgmästaren arvoderas av kommunen enligt avtal och utrustas med mobiltelefon.
Torgmästaren ansvarar fortlöpande för bokning av de tillfälliga torgplatserna.
Torgmästaren anvisar torghandlare plats och tillser att ordningen efterlevs enligt dessa föreskrifter.
Torgmästaren tillser att betalning av torghandelsavgift sker och att handlaren uppvisar nödvändig legitimation. Torgmästaren har redovisningsskyldighet gentemot kommunen.
Torgmästaren har fast tjänstgöringstid alla torgdagar mellan kl. 07.30-09.00.
Överträdelse av föreskrift
§ 13
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
-------------------------------Övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter skall gälla fr.o.m. den 1 januari 2003

Bilaga 1

