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Kommunfullmäktiges i Karlskoga kommun lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskoga
kommun;
Beslutade den 19 juni 2001

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
KARLSKOGA KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2001.
Karlskoga kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
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 salutorg
i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna
ordningen.
2§
Allmän försäljningsplats för detaljhandel är Alfred Nobels torg, Kiltorget och
öppen plats vid K-Center, Garvaregatan. (Se kartbilaga)
3§
På Alfred Nobels torg och Kiltorget upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser.
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Fasta saluplatser får användas på bestämd tid, ett år. Som år räknas
kalenderår.
Uppsägning av fast saluplats skall göras skriftligt till kommunstyrelsen senast
en månad före avtalstidens utgång.
Endast kommunstyrelsen har rätt att säga upp fast saluplats i förtid.
Uppsägning i förtid skall ske senast en vecka före upphörandet.
Tillfälliga saluplatser får användas viss dag. Tillfälliga saluplatser anvisas och
uthyres av torgfogden.
Med torgfogde avses trafikvakt med särskilt uppdrag.
Torgfogde tillika trafikvakt utses och anställs av kommunstyrelsen.
Torgfogden ordnar och övervakar all handel på allmänna
försäljningsplatser i kommunen.
4§
Avgift erlägges till kommunen i förskott före ianspråktagandet enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa.
5§
Levande djur får inte utbjudas till försäljning på Alfred Nobels torg, Kiltorget
och Garvaregatan vid K-Center. Jfr 2 §.
6§
Följande regler gäller vid utnyttjande av saluplats.
Tillfälliga platser fördelas i den ordning som försäljarna anländer till
försäljningsplatsen.
Fler än en plats, dock maximalt tre, kan tilldelas samme försäljare om det
finns tillräckligt med lediga platser.
Innehavaren av en saluplats får inte överlåta platsen till någon annan.
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Om innehavaren av fast saluplats inte har antingen anlänt till saluplatsen
senast kl 8.00 eller anmält försening till torgfogden senast denna tid har denne
rätt att låta någon annan försäljare använda platsen som tillfällig saluplats.
7§
Torghandel får äga rum varje helgfri dag.
Försäljning får börja tidigast kl 7.00 samt sluta senast kl 18.00, om
kommunstyrelsen inte medgivit undantag eller beslutat annat.
Försäljare får inte ta saluplatsen i anspråk tidigare än en timme före
försäljningstidens början.
Senast en timme efter försäljningstidens slut skall varor och redskap vara
bortforslade.
Om torgfogden finner att någon saluplats måste utrymmas skall försäljaren
rätta sig efter detta.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda
skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall skall
ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.
8§
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig
försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt
sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefon.
9§
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.
10 §
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.
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11 §
Vid utbjudande av varor får högtalaranläggning eller ropare ej användas.
12 §
De gångar som är avsedda för trafik längs med eller mellan saluplatserna får
inte belamras med varor eller redskap.
Bilar får ej uppställas vid saluplatserna. Undantag göres dock för bilar med
släpvagnar godkända som livsmedelslokal. Dessa får uppställas på särskilt
anordnad plats. Övriga bilar hänvisas till särskilda parkeringsplatser, som
anvisas av torgfogden.
13 §
När handeln avslutas för dagen skall försäljaren senast en timme efter
försäljningstidens slut, samla ihop och bortforsla skräp och annat avfall
som härrör från försäljningen.
Försäljaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.
14 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § tredje och
sjätte styckena, 6 § fjärde stycket, 7 § första- fjärde styckena, 9 §, 12 §
och 13 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket
ordningslagen, (1993:1617).
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_____
Dessa föreskrifter äger tillämpning från den 1 juli 2001.
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