ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
TORGHANDEL I LANDSKRONA STAD
Beslutade av kommunfullmäktige den 23 september 2002, § 100.
Ändrade av kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 134, den 31
mars 2014, § 52 och den 24 april 2017, § 82.
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Landskrona stad föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), följande.

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 allmänna lokala ordningsföreskrifter för Landskrona stad
gäller dessa föreskrifter för salutorgen inom Landskrona stad. Syftet med
dessa föreskrifter är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2§
Dessa föreskrifter är tillämpliga på följande offentliga platser som
Landskrona stad upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Rådhustorget, Kasernplan och Teaterhörnan (Järnvägsgatan) kartbilaga
1 – 3.

Allmänna föreskrifter
3 § Upphävd

1

Abonnemang av torgplatser
4§
På Rådhustorget och Kasernplan finns torgplatser för helårs-, period-och
dagsabonnemang. Torgplatserna upplåts av teknik- och servicenämnden.
Indelningen av torgplatserna görs av teknik- och servicenämnden. För
torghandlare med dagsabonnemang anvisas plats av tjänstgörande torgvakt.
Torgplatserna får användas på bestämd tid i enlighet med vad som anges i 8 §.

Avgift
5§
För användning av torgplats har Landskrona stad rätt att ta ut avgift enligt av
teknik- och servicenämnden beslutad taxa.
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Upphävd genom Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 maj 2017, dnr 213-12544-17.

Fördelning av torgplatser
6§
Fast torgplats tilldelas med sådan avtals- och uppsägningstid som fastställs
av teknik- och servicenämnden.
Tilldelning av tillfällig torgplats sker i den ordning den tillfällige
torghandlaren kommer till platsen.
När flera torgplatser tilldelats en person, ska platserna vara belägna intill
varandra.
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera
gemensamma grupper eller rader.
I det fall en innehavare av ett helårsabonnemang inte har intagit sin torgplast
senast en timme efter försäljningstidens början kan platsen denna dag
upplåtas med dagabonnemang av torgvakten.
Fler än en torgplats får tilldelas samma torghandlare med dagabonnemang
endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

Överlåtelse av abonnemang
7§
Innehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Tider för försäljning
8§
Torghandel får ske måndag – fredag mellan klockan 07.00 - 14.00 och
lördagar mellan klockan 07.00 - 14.00 om inte teknik- och servicenämnden
medgivit undantag eller beslutar annat.
Försäljarna får inte tidigare än en (1) timme före fastställd försäljningstids
början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och
redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.
Vid större evenemang inom kommunen, t ex invigningar, jubileum, karneval
eller festival har teknik- och servicenämnden rätt att helt eller delvis
begränsa försäljningen.
Teknik och servicenämnden får besluta att försäljning i särskilt fall skall ske
vid andra tider och på annan plats än vad som stadgas ovan, eller helt ställas
in.

Förbud mot försäljning av vissa varor
9 § Upphävd
2
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Upphävd genom Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 maj 2017, dnr 213-12544-17.

Placering av varor, redskap och fordon
10 §
Varor och redskap får endast placeras inom abonnerad torgplats.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras eller vara
uppställda på försäljningsplatsen.
För uppställning av fordon eller släpvagn på torgplatsen krävs tillstånd.
Teknik- och serviceförvaltningen kan medge dispens för fordon speciellt
byggda och inredda för försäljning. Fordon som inte har tillstånd, ska vara
avlägsnade från försäljningsplatsen senast kl 09.00.
Undantag medges emellertid vid uppläggning en (1) timme före och vid
bortforsling 30 minuter efter försäljning.
Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton, med undantag för
räddningstjänstens och sjukvårdens fordon, får inte framföras på
Rådhustorget.

Renhållning m.m.
11 §
Torghandlare är skyldig att på sin torgplats hålla god ordning. Avfall skall
sorteras och bortforslas senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Överträdelse av föreskrift
12 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som föreskrivs i
denna stadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen (1993:1617).
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
___________________________

Dessa ordningsföreskrifter för torghandeln i Landskrona stad träder i kraft
den 1 Juni 2017.

