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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Varbergs kommun
13 FS 1996:13
Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Utöver vad som föreskrivs i bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunernas lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för Varbergs torg. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Härutöver gäller i tillämpliga delar de bestämmelser, som finns i andra
författningar.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på den av kommunen upplåtna platsen för
torghandel på Varbergs torg enligt bilagd karta (bilaga 1).
Torghandel är inte tillåten på annan plats än Varbergs torg och inte på andra
tider än de i 6 § angivna om inte så beslutas av Hamn- och gatunämnden.
3§
Kommunens, genom Hamn- och gatunämnden, företrädare på Varbergs torg är
torgvärden. För torgvärden gäller särskild instruktion och utfärdad riktlinje för
torghandeln.
Fasta och tillfälliga saluplatser
4§
Saluplatserna har grundmåttet 3,0 x 3,0 meter och upplåts som fasta eller
tillfälliga platser, vilkas omfattning bestäms av Hamn- och gatunämnden.
Fast saluplats upplåts för kalenderår av Hamn- och gatunämnden. System med
kölista finns för de som önskar fast saluplats.
Tillfällig saluplats upplåts endast för en viss dag och anvisas av torgvärden.
Ideella föreningar och därmed jämförliga verksamheter kan tilldelas tillfällig
saluplats utan avgift efter kontakt med torgvärden.

Saluplatserna får inte av innehavaren överlåtas till annan. Upphör innehavaren
av fast saluplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras till Hamn- och
gatunämnden.
Fördelning av saluplatser
5§
Tillfälliga saluplatser fördelas av torgvärden mellan säljarna i den ordning de
anmält sig, varvid platsernas läge och omfattning anges av torgvärden.
Försäljning får endast ske inom angivna platser. Saluplatserna upplåts så långt
utrymmet medger och med de inskränkningar som föranleds av dessa
föreskrifter.
Den tillfälliga saluplatsens storlek bestäms av torgvärden med hänsyn tagen till
tillgången på platser.
Har innehavaren av fast saluplats inte tagit sin saluplats i anspråk senast vid
försäljningstidens början enligt 6 § andra stycket eller då meddelat torgvärden att
platsen kommer att tas i anspråk senare under dagen, äger torgvärden rätt att
upplåta platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
6§
Torghandeln får äga rum endast torgdagar. Torgdag är varje onsdag och lördag,
eller om helgdag inträffar någon av dessa dagar, närmast föregående vardag.
Även skärtorsdag samt närmast helgfria dag före julafton och nyårsdagen är
torgdag.
Försäljningen får börja tidigast klockan 7.00 och sluta senast klockan 16.00
under tiden april-september och klockan 8.00 till 15.00 under övrig tid på året.
Försäljare får inte tidigare än två timmar före fastställd försäljningstids början ta
försäljningsplats i anspråk med varor och redskap, och dessa skall senast två
timmar efter försäljningstidens slut vara bortförda därifrån.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får Hamn- och gatunämnden besluta att försäljning i särskilda fall får
ske vid andra tider än som stadgas ovan eller helt ställas in. Tillfälliga åtgärder för
att stimulera torghandeln året runt får genomföras efter beslut i Hamn- och
gatunämnden.

Upplysningsskyldighet
7§
Innehavare av saluplats ska genom en väl synlig skylt eller på något annat
lämpligt sätt lämna upplysningar om innehavarens namn och kontaktuppgifter.
Förbud att sälja vissa varor
8§
Sprängmedel, skjutvapen, pyroteknisk vara, oförpackade knivar och brandfarlig
vara klass 1 får inte säljas på Varbergs torg.
Försäljning av livsmedel
9§
Vid försäljning av livsmedel på allmänna försäljningsplatser ska gällande EUförordningar och Svenska författningar beaktas i tillämpliga delar.
Livsmedelsverket är kontrollmyndighet och utfärdar föreskrifter för
livsmedelshantering. Kommunens miljönämnd är lokal kontrollmyndighet.
(Gällande regelverk 2014-10-13, not. 1)
Hantering av varor, redskap, gasol och fordon
10 §
Infarter till torget samt de gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan
saluplatserna får inte blockeras eller belamras med varor, vagnar, bilar eller
redskap. På gågatorna runt Varbergs torg, Kungsgatan och Drottninggatan, ska
ett körfält hållas öppet för utryckningsfordon samt att inget placeras där dessa
fordon förväntas svänga.
Om gasol används på saluplatsen åligger det innehavaren att söka de tillstånd
som krävs och att gasolen hanteras enligt Räddningstjänstens anvisningar.
Fordon som används för varors eller redskaps forsling till eller från saluplats ska,
så snart lossning eller lastning skett, omedelbart köras bort från torgområdet.
Fordon kan i speciella fall tillåtas inom torgområdet enligt torgvärdens
bedömning.

Utformning, renhållning och säkerhet
11 §
På anvisade saluplatser ska försäljning ske från hela och rena stånd, bord eller
vagnar.
Innehavaren är ansvarig för att dennes plats och angränsande område, senast två
timmar efter försäljningstidens slut, är fri från allt avfall och skräp oavsett vem
som orsakat nedskräpningen. Från saluplats får inte avledas spillvatten,
smältvatten eller annan vätska. Om innehavaren lämnar saluplatsen i ett
nedskräpat skick har Hamn- och gatunämnden rätt att debitera för
städkostnader.
Torgvärden ansvarar för att säkerheten följs enligt dessa ordningsföreskrifter och
gällande riktlinjer för torghandeln. Säljare är skyldiga att ta del av och följa
torgvärdens anvisningar för att skapa en så riskfri och säker torghandel som
möjligt.
Avgift
12 §
För upplåtelse av plats på Varbergs torg gäller den avgift som kommunen har
beslutat om i taxan för upplåtelse av offentlig plats.
Överträdelse av föreskrift
13 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Not.1
Vid försäljning av livsmedel på allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i:









Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 178/2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 852/2004 om
livsmedelshygien
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1169/2011 om
tillhandahållande av livsmedelssinformation till konsumenterna
Livsmedelslagen (2006:804),
Livsmedelsförordningen (2006:813) och
livsmedelsföreskrifterna meddelade med stöd av livsmedelslagen och
livsmedelsförordningen

Observera att vid lagändring är det aktuell lag som gäller.

