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Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av
Länsstyrelsens föreskrifter; lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Örnsköldsviks
kommun;
utfärdad den 18 maj 2000.
Örnsköldsviks kommunfullmäktige har den 25 april 2000
med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617) beslutat att anta reviderade lokala föreskrifter
för torghandeln i Örnsköldsviks kommun.
Ordningsföreskrifterna framgår av bilaga 1.
LÄNSSTYRELSEN

Bilaga 1.
LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Örnsköldsviks kommun föreskriver följande med stöd av 1
§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt ordningslagen (1993:1617).
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 och i kommunens
allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller dessa
föreskrifter för kommunens allmänna försäljningsplatser
för torghandel (saluplatser).
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna
ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på delar av (se kartbilaga
1) Stora Torget, Torggatan, Storgatan och Stadshustorget i
Örnsköldsvik, som kommunen upplåter till allmänna
försäljningsplatser för torghandel (saluplatser).
Tekniska nämnden beslutar för de olika
torghandelsområdena under vilka tider på året som
torghandel är tillåten.

FASTA OCH TILLFÄLLIGA SALUPLATSER
3 § På saluplatserna finns dels fasta, dels tillfälliga
platser.
En fast saluplats upplåts för minst 6 och högst 12 månader
medan en tillfällig plats upplåts för minst en (1) dag och
högst en (1) månad.
Tekniska nämnden avgör vilka saluplatser som ska vara
fasta respektive tillfälliga samt svarar för upplåtelse och
kontroll av att dessa bestämmelser för torghandeln följs.
FÖRDELNING AV SALUPLATSER
4 § Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i första hand
i den ordning som de anmäler sig till tekniska kontoret,
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. När flera
platser tilldelas en person, skall platserna om möjligt vara
belägna intill varandra.
Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras
samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas
på annan. Om innehavaren av en saluplats inte senast en
timme efter försäljningstidens början har intagit platsen
eller gjort anmälan till tekniska kontoret att platsen
kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska
kontoret rätt att låta någon annan använda platsen som
tillfällig saluplats.

TIDER FÖR FÖRSÄLJNING
5 § Generella tider för saluhandel bestäms av tekniska
nämnden med utgångspunkt från efterfrågan och övriga
omständigheter.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet
eller om särskilda skäl föreligger får tekniska nämnden
besluta att försäljning inte får ske under normalt gällande
försäljningstid.
Försäljarna får inte tidigare än en (1) timme före
försäljningstidens början lägga upp varor eller redskap på
den anvisade platsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en (1) timme
efter försäljningstidens slut.
INNEHAVARENS UPPLYSNINGSPLIKT
6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen
(1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom väl
synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna
upplysning om innehavarens namn, postadress och
telefonnummer.
FÖRBUD ATT FÖRSÄLJA VISSA VAROR
7 § Pyrotekniska varor får inte säljas på saluplatserna.
Förbud gäller även för försäljning av sprängmedel och
skjutvapen, om inte tillstånd erhållits, enligt gällande lag.

FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL
8 § Vid försäljning av livsmedel på saluplatserna gäller i
tillämpliga delar bestämmelser i livsmedelslagen
(1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
PLACERING AV VAROR, REDSKAP OCH FORDON
9 § Varor, redskap och fordon får inte placeras på de
gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatserna
krävs medgivande av tekniska kontoret.
RENHÅLLNING
10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att efter
försäljningstidens slut samla ihop allt avfall och annat
skräp från verksamheten samt att föra bort avfall och annat
skräp till anvisad plats.
AVGIFT
11 § För upplåten saluplats betalas avgift i förskott till
kommunen enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige. Erlagd avgift återbetalas inte.

ÖVERTRÄDELSE AV FÖRESKRIFT
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
någon av nedan angivna bestämmelser i dessa lokala
ordningsföreskrifter kan enligt 3 kap. 22 § ordningslagen
dömas till penningböter:
3 § st. 2; 4 § st. 4 första meningen; 5 § st. 1,3 och 4; 7 §; 9
§; 10 §

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2000.

