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Västerviks kommuns föreskrifter om ändring i
Torghandelsföreskrifter för Västerviks kommun

Utkom från trycket
den 8 januari 2010

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun har den 24 april 2008,
§ 70, beslutat anta förslag om ändring av 1 och 2 §§, lagt till 6 och 8
§§ samt slopat 7 § i de lokala torghandelsföreskrifterna för
kommunen.
Kommunfullmäktige har vidare den 7 december 2009, § 185,
beslutat om ny lydelse för 10 § i sagda föreskrifter.
Besluten har anmälts till Länsstyrelsen den 17 december 2009.
Länsstyrelsen har därefter i beslut den 4 januari 2009 upphävt den
nya lydelsen för 10 §. Till följd härav har de lokala
torghandelsföreskrifterna för Västerviks kommun följande lydelse.

TORGHANDELSFÖRESKRIFTER FÖR
VÄSTERVIKS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2008-04-24, § 70,
att gälla fr o m 2008-06-01
§1
Allmän försäljningsplats för torghandel är Fiskaretorget och
Grönsakstorget i Västervik, Gamleby torg samt Piazzan i Överum.
Under perioden oktober-maj upplåtes även platser på Stora Torget,
endast då blomlådor är borttagna. Dessa följer taxan för daghyra på
Fiskaretorget och Grönsakstorget.
§2
Säsongs- och dagplatser upplåtes på Fiskaretorget
Grönsakstorget. På Stora Torget upplåtes endast dagplatser.

och

Särskilda torsdagar, helgfria torsdagar, gäller på
Fiskaretorget och Grönsakstorget perioden 1/9 t o m 31/5.
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Bodar upplåtes endast med årsuthyrning.
Fast saluplats upplåtes av teknisk service under perioden 1/6 t o m
31/8 (3 månader).
Innehavare av saluplats skall väl synligt på saluståndet anbringa
skylt innehållande namn postadress, telefonnummer och
organisationsnummer. Samtliga innehavare skall även uppfylla
kraven i Lag om tillfällig handel (1975:985).
Tillfällig saluplats upplåtes endast för dag och anvisas av teknisk
service.
Saluplats får ej av innehavaren utan särskilt medgivande av teknisk
service upplåtas till annan.
Upphör innehavaren av fast saluplats med torghandel, skall skriftlig
anmälan göras till teknisk service minst en månad före upphörandet.
Teknisk service skall iakttaga motsvarande uppsägningstid.
§3
För saluplats äger kommunen uppbära avgift enligt av
kommunfullmäktige antagen taxa. Mot erläggande av förhöjd avgift
äger innehavare av saluplats utöka tiden för försäljningen enligt § 7.
§4
Vid upplåtelse av tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning
de anländer varvid gäller:
att fler än en saluplats upplåtes åt samma person endast då
tillgången på platser medgiver det. Platserna skall vara belägna intill
varandra;
att om möjligt varor av samma eller likartat slag sammanföres i en
eller flera gemensamma grupper eller rader;
att motorfordon, inrättat som försäljningsställe, får uppställas endast
på Grönsakstorget under förutsättning att det inryms inom det
upplåtna områdets begränsningslinjer; samt
att under tiden 1 september - 31 maj får motorfordon med vilket
försäljare fraktar varor till torget, även utan att vara inrättat som
försäljningsställe, uppställas även på Fiskaretorget under
förutsättning att det inryms inom det upplåtna områdets
begränsningslinjer. Avgift enligt gällande taxa erlägges för de
försäljningsrutor fordonet helt eller delvis tar i anspråk. I detta
stycke angivna bestämmelser gäller även släpvagn. Dock ej, av
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utrymmesskäl, under större tillställningar som t ex höstmarknader
och liknande;
att inga motorfordon får uppställas på Stora Torget. Ej heller de som
är inrättade som försäljningsställe.
§5
Vid försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller vad
som stadgas i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
§6
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas
på de allmänna försäljningsställena.
§7
Torghandel får äga rum alla helgfria dagar.
Försäljningen får börja tidigast klockan 07 00 samt pågå längst till
klockan 19 00, där ej teknisk service medgivit undantag eller
annorledes beslutar.
På lördagar samt påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton
och nyårsafton får torghandel pågå fram till klockan 15 00.
Vid särskilda arrangemang eller av andra skäl får försäljning pågå
till klockan 22 00. Dock har teknisk service rätt att omfördela såväl
fasts som tillfälliga platser vid sådana tillfällen.
Torghandel med julgranar får äga rum på tider och platser, som
teknisk service bestämmer.
Försäljare får ej tidigare än en timme före försäljningstidens början
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast en halv timme efter
försäljningstidens slut.
Har innehavare av fast saluplats icke vid försäljningstidens början
eller senast klockan 08 00 intagit saluplatsen eller gjort anmälan till
teknisk service, att platsen senare på dagen kommer att upptagas,
äger denne låta annan begagna platsen som tillfällig saluplats.
Behöver saluplats av särskild anledning helt eller delvis utrymmas
skall polismyndighetens anvisningar följas.
§8
Försäljning för skolklasser och liknande får endast äga rum
på de tider och särskilda platser som teknisk service anvisar.
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§9
Gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna
får icke belamras med varor, redskap eller fordon. Under
försäljningstid får inte försäljarens fordon framföras på
försäljningsplatsen.
§ 10
På allmän försäljningsplats ska - utöver vad som föreskrives i
allmänna och lokala ordningsförskrifter - iakttagas att innehavaren
av en saluplats är skyldig att senast en halv timme efter
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, sortera det
i olika fraktioner som vid varje tillfälle gäller för försäljningsplatsen
och lägga det i behållare för olika avfallsslag. Innehavaren ska se
till att saluplatsen hålls ren och snygg.
§ 11
Polismyndighet enligt dessa föreskrifter är Polismyndigheten i
Kalmar län.
§ 12
För straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelserna i
dessa föreskrifter gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.
Försäljning i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen medför
påföljd enligt nämnda lag.
Tekniska nämnden äger att, till ledamot i nämnden eller hos
kommunen anställd tjänsteman, delegera den nämnden
tillkommande beslutanderätten enligt dessa föreskrifter. Beslut, som
av delegat fattas på tekniska nämndens vägnar, ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
§ 13
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och
förverkande.
VÄSTERVIKS KOMMUN

