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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

Kungörelse 10 FS 2008:27 
  

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona 

kommun 
 

Beslutade av kommunfullmäktige vid sammanträde den 18 juni 2008, § 86 

att träda ikraft den 1 juli 2008. 

 

Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 

lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Utkom från trycket 

den 31 juli 2008 

  

  

  

 

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; Stortorget, Fisktorget, Lyckeby torg. 

 

 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § 

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser, vilka 

bestäms av tekniska nämnden. En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst tre 

månader, högst ett år med gällande kontrakt. En tillfällig saluplats får användas endast 

viss dag. Saluplats anvisas av torgtillsyningsmannen. Fasta och tillfälliga saluplatser är 

följande; 

 

Stortorget   A-platser om 35 kvm (7x5 m) 

B-platser om 7,5 kvm (3x2,5 m) 

Fisktorget   A-platser om 35 kvm (7x5m) 

B-platser 7,5 kvm (3x2,5 m) 

Lyckeby torg  A-platser om 35 kvm (7x5 m) 

B-platser om 7,5 kvm (3x2,5 m) 
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Fordon eller varubuss, som nyttjas som salustånd får ej ha större mått än att den ryms 

inom en saluplats. Försäljning från fordon får endast ske om så krävs med anledning av 

att fordonet är utrustad med fasta installationer anpassade till försäljningen. För större 

fordon ska torgtillsyningsmannen anvisa särskild plats. 

Under Lövmarknadsdagen gäller särskild indelning. 

 

Området närmast statyn av Karl XI får endast nyttjas av skolklasser till försäljning. 

Upplåtes efter anvisning från torgtillsyningsmannen. 

 

 

Fördelning av saluplatser 

4 § 

Vid fördelningen av saluplatser gäller följande; 

Tillfälliga saluplatser tilldelas torghandlarna i den ordning de kommer till saluplatsen, 

eller genom lottning, om det är lämpligare. Fler än en saluplats får tilldelas samma person 

endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Torgtillsyningsmannen ska i 

möjligaste mån styra försäljningen till en samlad yta. 

 

Torghandlarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 

innehavare av en fast saluplats inte har intagit saluplatsen senast klockan 08.00 eller gjort 

anmälan till torgtillsyningsmannen att saluplatsen kommer att nyttjas senare på dagen, 

har torgtillsyningsmannen rätt att låta någon annan använda saluplatsen som tillfällig 

saluplats. Upphör innehavaren av en fast saluplats med sin torghandel skall anmälan 

göras skriftligen, med tre månaders uppsägningstid, till tekniska förvaltningen. 

 

Då särskilda skäl föreligger äger kommunen rätt att förfoga över såväl fasta som 

tillfälliga platser vid fem dagar/år. Torghandlare skall i sådant fall underrättas i god tid, 

dock minst en månad i förväg, och erlagd avgift reduceras ej. 

 

 

Tider för försäljning 

5 § 

Torghandel får ske på följande tider; 

Vardagar (måndag till fredag) klockan 06.30-18.00 

Lördagar klockan 06.00-15.00 

Helgafton (trettondedags-, påsk-, valborgsmässo-, pingst-, midsommar-, jul- och 

nyårsafton) som infaller på en vardag – klockan 06.00-15.00 

Om julafton infaller på en söndag får torghandel ske klockan 06.00-15.00. 

 

Tekniska nämnden kan besluta om undantag från torghandelstiderna. På begäran av 

polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska 

nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas 

ovan. Torghandlare får inte ianspråktaga saluplats tidigare än en timme före 

försäljningstidens början och ska ha lämnat platsen senast en timme efter 

försäljningstidens slut.  

På allmänna saluplatser för torghandel får julgranar försäljas endast inom hyrd saluplats.  

 

 

 

 

 



ISSN 0347-1497 

 

Torghandlarens upplysningsskyldighet 

6 § 

Innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1883) om tillfällig handel, skyldig att 

genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 

innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Innehavaren skall vid förhyrningen 

tillsända tekniska förvaltningen kopia av F-skattesedel/bevis, eller lämna uppgift om 

namn och firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer till 

tekniska förvaltningen. 

 

 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § 

Skjutvapen, pilbågar, varor som är brandfarliga och explosiva enligt lag (1998:868) om 

brandfarliga och explosiva varor, samt ärtrör, stinkbomber och liknande, får ej försäljas 

på de allmänna försäljningsplatserna. Knivar får endast försäljas om de förvaras i slutet 

utrymme. 

 

 

Försäljning av livsmedel 
8 § 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 

delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen 

(1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa bestämmelser.  

 

Uppställning av serveringsmöbler i anslutning till försäljning av livsmedel är inte tillåtet. 

 

 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 § 

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik och gångstråk 

utmed eller mellan saluplatserna. Ansluts kabel till elskåp på Stortorget skall den utläggas 

så att hinder ej uppstår. För skada svarar den som lagt ut kabeln. 

 

Under försäljningstid får inte torghandlarnas fordon, släpvagn eller liknande finnas 

uppställda på eller intill saluplatsen. Gällande parkeringsregler skall efterföljas. På 

Stortorget gäller zon med förbud att parkera fordon. Det innebär att det är förbud att 

parkera fordon på Stortorget utanför parkeringsplats eller utanför förhyrd saluplats 

varifrån försäljning från fordonet utförs. Torghandlarnas fordon och släpvagnar skall 

måndag till fredag parkeras på ordinarie parkeringsplatser. Giltig parkeringsskiva skall 

placeras synligt innanför vindrutan. Giltig parkeringsskiva, gällande måndag till fredag, 

ingår i torghandelsavgiften. Lördagar sker parkering avgiftsfritt på samma platser. 

 

Vid förekomst av stark blåst kan dock torgtillsynsmannen tillåta uppställning av fordon 

på torget för förankring av tält. 

 

 

Renhållning m m 

10 § 

Torghandlaren ansvarar för att varor, torgutrustning och avfall från rörelsen avlägsnas 

från saluplatsen senast en timme efter försäljningstidens slut. Torghandlare skall se till att 

saluplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden.  
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Avgift 

11 § 

Avgift skall erläggas enligt, av kommunfullmäktige, beslutad taxa. Skolklasser får 

genomföra försäljning avgiftsfritt. 

 

 

Överträdelse av föreskrift 

12 § 

Tekniska förvaltningen äger rätt att häva upplåtelseavtal eller tillfälligt avstänga 

torghandlare som inte efterföljer torghandelsstadgan. 

 

I övrigt är föreskrivet i ordningslagen om straff och/eller annan påföljd vid förseelse mot 

bestämmelserna i denna torghandelsstadga. Saluhållande i strid mot bestämmelserna i 

livsmedelslagstiftningen medför straff enligt nämnda lagstiftning. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


