LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
HELSINGBORGS STAD
Beslutade av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012 § 155. Prövade av länsstyrelsen den 6 november 2012.
Helsingborgs stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Inledande bestämmelser
§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.
Torghandelsstadgans syfte
§2
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Torghandelstadgans tillämpningsområde
§3
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel.
Permanent torghandel får ske på markerade platser på Rådhustorget och Torggatan mellan Carl Krooks gata och Södergatan även benämnd Gustav Adolfs
torg (GA-torg).
På Maria torget tillåts endast tillfällig torghandel på markerade platser.
Försäljningsplatserna upplåts endast för detaljhandel.
Försäljningsplatsernas storlek och begränsningar beslutas av Stadsbyggnadsnämnden.
Fasta och tillfälliga saluplatser
§4
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser
vilket bestäms av stadsbyggnadsnämnden.
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst sex och högst tolv månader.
En tillfällig saluplats får användas endast under kortare perioder och anvisas av
Stadsbyggnadsnämnden.

Vid upplåtelse av tillfällig torgplats är den som önskar torgplats skyldig följa
anvisningar av tjänstgörande torgvakt och de anvisningar som lämnas på särskild informationstavla.
Fördelning av saluplatser
§5
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande.
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen av tjänstgörande torgvakt.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
Har innehavare av fast saluplats inte tagit platsen i anspråk senast två timmar
efter försäljningstidens början, har stadsbyggnadsnämnden rätt att låta någon
annan använda platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
§6
Torghandel får ske på följande tider:
Vardagar klockan 07.00-18.00, ifall Stadsbyggnadsnämnden inte medgivit undan-tag eller beslutar annat.
Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd ske från och med den 15
december till och med den 24 december och pågå vardagar klockan 07.0019.00 samt på julafton 07.00-12.00.
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut. Julgranar får dock stå kvar efter kl 19.00.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får stadsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall
ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.
Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tilllämpliga delar EG-förordningar inom livsmedelsområdet som kompletteras av
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. I förekommande
fall skall erforderliga tillstånd inhämtas från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

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.
Stadsbyggnadsnämnden kan dock meddela dispens för fordon speciellt byggda
och inredda för försäljning.
Renhållning m.m.
§ 10
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop (avfall, emballage och annat skräp) organiskt avfall
och restavfall från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i avsedd behållare.
Emballage transporteras bort av innehavaren.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.
Avgift
§ 11
För användning av allmän försäljningsplats utgår avgift enligt grunder som har
beslutats av Kommunfullmäktige.
Överträdelse av föreskrift
§ 12
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st ordningslagen (1993:1617).
Stadsbyggnadsnämnden äger rätt att häva upplåtelse eller tillfälligt avstänga
torghandlare som inte efterföljer torghandelsstadgan.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2013.

