Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vadstena kommun
Beslutade av kommunfullmäktige 2011-03-16 § 44
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§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
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
- Mellersta delen av Stora torget (i första hand)
- Rådhustorget (i andra hand samt specifikt för julgransförsäljning och större
arrangemang via extern anordnare)
- Storgatan, mellan Slottsgatan och Sånggatan (i andra hand)
- Övre hamnparken (i andra hand)
Se bifogad karta.
§3
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes av fritids- och tekniska nämnden (motsvarande) för bestämd tid.
Tillfällig saluplats upplåtes för en eller flera dagar och anvisas av person som fritids- och
tekniska nämnden utsett att övervaka handeln på den allmänna försäljningsplatsen (torgvakt).
Fördelning av saluplatser
§4
Fasta saluplatser på resp dag fördelas ut i första hand. Därefter fördelas tillfälliga saluplatser
till försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen och anmäler för
torgvakten.
Tillfälliga försäljare kan i första hand erbjudas 1-3 saluplatser (á 2 m). Fler tillfälliga
saluplatser kan tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på
platser. Om samma person tilldelas fler än 3 platser skall dessa platser vara belägna intill
varandra.
Varor av likartat slag skall, om möjligt, föras samman intill varandra (avgörs av torgvakt).
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på annan person. I fall en
innehavare av fast saluplats meddelat torgvakten att platsen inte kommer att utnyttjas en
specifik dag, eller gjort anmälan till torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare på
dagen, har torgvakten rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
§5
Torghandel får äga rum helgfria onsdagar, torsdagar, fredagar och lördagar. (Kommunen ser
dock gärna att onsdagar och lördagar prioriteras för torghandel i första hand).
Torghandeln kan vid särskilda tillfällen begränsas/omdisponeras eller helt ställas in efter
beslut i fritids- och tekniska nämnden (motsvarande), till förmån för annan verksamhet av
allmänt intresse. Person med fast saluplats har vid sådana tillfällen ingen automatisk rätt att
utnyttja sin fasta torgplats.
Försäljningen får börja tidigast klockan 07.00 och sluta senast klockan 18.00, förutom
lördagar då försäljningen får sluta senast klockan 15.00.
Tillträde till försäljningsplatsen får ske tidigast 1 timme före försäljningstidens början.
Försäljningsplatsen skall vara fri från varor och redskap senast 1 timme efter
försäljningstidens slut.
Fritids- och tekniska nämnden har möjlighet att medgiva undantag från reglerna i § 5.
Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
Innehavare av saluplats är enligt § 2 lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) skyldig att
genom synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn,
postadress och telefonnummer.
Innehavare av saluplats skall också synligt kunna redovisa att ersättning erlagts för
saluplatsen.
Förbud mot försäljning av vissa varor
Upphävd av länsstyrelsen i Östergötland 13 april 2011
§7
Pyrotekniska varor och andra varor som kan framkalla direkt skada får ej säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap skall placeras direkt bakom markerat utrymme för tilldelad plats/platser.
Gångstråk för torghandel (se karta) får under inga omständigheter tas i anspråk för varor och
redskap. Fordon eller släpvagn som behövs för att försäljning skall kunna ske, får ställas upp,
dock endast inom det område som markerar egen saluplats.
Under försäljningstid får inte försäljarens fordon framföras på försäljningsplatsen.

Renhållning mm
§ 10
Innehavare av saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop
och föra bort skräp och annat avfall från försäljningsplatsen.
Det är innehavarens av saluplats skyldighet att se till att platsen hålls ren och snygg.
Avgift
§ 11
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av föreskrift
§ 12
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till böter
enligt 3 kap 22 § ordningslagen.
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