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Borgholms kommuns föreskrifter om ändring i 

lokala ordningsföreskrifter för torghhandel 

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har den 21 maj 2018, § 111, 

diarienummer 2018/75–003 KS beslutat anta förslag om revidering av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617) 

anmält beslutet till länsstyrelsen. Till följd härav får de i Borgholm 

kommuns gällande ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på 

Borgholms torg och Sjötorget” följande lydelse.  

______________________________ 

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 salutorget och Sjötorget i Borgholm. Syftet med 

föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § 

Förskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som 

kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel: Torget 

i Borgholm, södra delen, samt del av norra torget och Sjötorget i 

Borgholm. 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 §  

På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga 

saluplatser vilka bestäms av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

administreras av Borgholm Energi. 

En fast saluplats såsom torgstånd får användas på bestämd tid minst 

två (2) månader och högst ett (1) år. 

En fast saluplats såsom glasskiosk, permanent torgstånd eller bod får 

användas på bestämd tid minst två (2) månader och högst tre (3) år. 

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av 

torgtillsyningsmannen. 
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Fördelning av saluplatser 

4 §  

Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 

Fasta saluplatser tilldelas efter tillgång. Ansökan om fast 

torghandelsplats ska göras till: Borgholm Energi. 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de 

kommer till försäljningsplatsen. 
 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske 

med hänsyn till tillgången på platser. 

När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill 

varandra. 

 

Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras amman i en eller 

flera gemensamma grupper eller rader. 

 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon 

annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid 

försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till 

torgtillsyningsmannen att platsen kommer att utnyttjas senare på 

dagen, har torgtillsyningsmannen rätt att låta någon annan använda 

platsen som tillfällig saluplats. 

 

Tider för försäljning 

5 §  

Torhandel får ske på följande tider: 

Försäljningen får börja under årets alla månader tidigast klockan 07:00 

och 

sluta senast klockan 18:00, i fall kommunstyrelsens arbetsutskott inte 

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 ska vara bortförda senast en (1) timme efter 

försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om 

särskilda skäl föreligger får nämnden besluta att försäljning i särskilt 

fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

 

Försäljnings- och lotterikiosker med tilldelad årsplats får disponera 

platsen under den period som lokal trafikföreskrift upphäver parkering 

på salutorget om kommunstyrelsens arbetsutskott inte medgivit 

undantag eller beslutat annat. 

 

Innehavarens skyldighet 

6 §  

Innehavare av en saluplats ska genom en väl synlig skylt ange 

företags- 
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/innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Skatteverkets 

krav på kassaregister gäller även för torghandel inom Borgholms 

kommun. 

Innehavaren är själv skyldig att ordna de tillstånd som krävs för att 

driva försäljning. Kopior av tillstånd och avtal ska kunna visas upp vid 

förfrågan. 

 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 §  

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på 

de allmänna försäljningsplatserna. 

 

Försäljning av livsmedel 

8 §  

För att få sälja livsmedel ska verksamheten vara registrerad. Mobila 

livsmedelsföretag som registrerats i en kommun kan bedrivas i valfri 

kommun eller EU-land. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att 

livsmedel är säkra och att korrekt information finns tillgänglig. 

 

Placering av varor, redskap och fordon 

9 § 

Försäljningsståndet ska rymmas inom den markerade platsen. Det 

gäller även tak, dragkrok, varor, emballage, redskap, sopor med mera. 

 

Varor och redskap får därmed inte heller placeras på de gångar som 

är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna eller på 

uppmärkt parkeringsplats. 

 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på 

försäljningsplatsen. I undantagsfall kan torgtillsyningsmannen lämna 

dispens. 

 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs 

torgtillsyningsmannens tillstånd. 

 

Renhållning med mera 

10 § 

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast en (1) timme efter 

försäljningstidens slut samla ihop emballage, återvinningsbart 

material och avfall samt forsla det till anvisad återvinningscentral 

(Kalleguta eller Böda) eller på egen bekostnad anlita kommunens 

renhållningsentreprenör. 

 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg samt lämna 

den i städat skick. 

Varje näringsidkare ansvarar för sin egen sophantering. 

 

Avgift 

11 § 

för användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut 

avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av föreskrift 

12 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § 

andra till fjärde styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 §, 7 §, 9 

och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 §§ stycket 

ordningslagen. 

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande som gäller vid brott mot denna ordningsföreskrift. 

 

Tillstånd för annat än torghandel 

13 § 

Det är polisen som ger tillstånd för att använda torgytan till annat än 

torghandel. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen för yttrande i 

egenskap som markägare. Om ansökan godkänns får du i kommunens 

yttrande veta vilka villkor som gäller. Dessa ska  öljas, i annat fall kan 

tillståndet återkallas. 

 
___________________________________________________________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 maj 2018 

 

Borgholm kommun  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


