LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR TORGHANDEL
VADSTENA KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 34
Ärendebeteckning: SBN/2021:43

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I VADSTENA
KOMMUN
Vadstena kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Förskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Utöver vad som förskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på
offentligplats i 3 kapitlet ordningslagen och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa
föreskrifter för salutorg i kommunen.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på offentlig plats som kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för
torghandel; Stora Torget i Vadstena.
§3
På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga saluplatser.
Fast saluplatsfår nyttjas enligt den tidsrymd som överenskommits med Vadstena kommun,
samhällsbyggnadsnämnden, högst ett kalenderår.
Tillfällig saluplats upplåts för en eller flera dagar och anvisas av person som samhällsbyggnadsnämnden
har utsett att övervaka handeln på den allmänna försäljningsplatsen (torgansvarig).
Fördelning av saluplatser
§4
Tillfälliga saluplatser ska tilldelas försäljarna i den ordning som de anmäler sitt intresse till torgansvarig.
Fler än en saluplats (á 0-4 meter) får tilldelas samma person endast om det kan ske med hänsyn till tillgång
på platser.
För det fall en innehavare av en fast saluplats inte har intagit sin plats senast kl.10.00, eller gjort anmälan
till torgansvarig att platsen kommer att nyttjas senare på dagen, har torgansvarig rätt att låta någon annan
använda platsen som tillfällig saluplats.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på annan person.

Tider för försäljning
§5
Torghandel får äga rum helgfria onsdagar, fredagar och lördagar. Torghandel får börja vardagar tidigast
kl. 08.00 och sluta senast kl 18.00. Lördagar får torghandel börja tidigast kl. 08.00 och sluta senast
kl. 15.00.
Tillträde till försäljningsplats får ske tidigast 1 timme före försäljningstidens början. Försäljningsplatsen
ska vara fri från varor och redskap senast 1 timme efter försäljningstidens slut.
Torghandel kan vid särskilda tillfällen begränsas/omdisponeras eller helt ställas in efter beslut i
samhällsbyggnadsnämnden, till förmån för annan verksamhet av allmänt intresse. Person med fast
saluplats har vid sådana tillfällen ingen automatisk rätt att nyttja sin saluplats.
Samhällsbyggnadsnämnden får medge undantag från reglerna i 5 §.
Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av saluplats ska ha en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
Försäljning av livsmedel
§7
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
§8
Varor och redskap ska placeras i direkt anslutning till tilldelad saluplats. Gångstråk får under inga
omständigheter tas i anspråk för varor och redskap. Fordon eller släpvagn som behövs för att försäljning
ska kunna ske, får ställas upp, dock endast inom område för tilldelad saluplats.
Under försäljningstid får inte försäljarens fordon framföras på försäljningsplatsen.
Renhållning mm
§9
Innehavare av saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop och föra bort
skräp och annat avfall från försäljningsplatsen.
Avgift
§ 10
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift
§ 11
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till böter enligt 3 kap 22
§ ordningslagen.
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