Riktlinjer för torghandel
i Hällefors kommun
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1

Målsättning

Målsättningen med detta dokument är att:
•
•
•

Förtydliga roller, ansvar och befogenheter i kommunförvaltningen.
Torghandlare, näringsidkare och medborgare ska uppleva en väl
fungerande verksamhet i torgmiljön.
Stärka torget som mötesplats.

2 Syfte
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i Ordningslagen (1993:1617) och i
kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller dessa riktlinjer för torget i
Hällefors tätort. Syftet med dessa riktlinjer är att upprätthålla den allmänna
ordningen, att bibehålla en attraktiv torgmiljö i Hällefors tätort samt att bidra
till ett breddat varuutbud i kommunen.

3 Organisation
Hällefors kommun har en central hantering av kommunens torghandel genom
kommunförvaltningens kanslienhet.

4 Tillfälliga saluplatser
På den allmänna försäljningsplatsen finns endast tillfälliga saluplatser och
skolplatser, avsedda för skolklassers försäljning. Fasta platser finns inte.
Skolplatser är den mindre, östra ytan som framgår av bilaga 2.
En tillfällig saluplats får endast användas under torghandelsdag och anvisas
av kommunförvaltningens kanslienhet. En skolplats får användas även dag
som inte är torghandelsdag.

5 Fördelning av saluplatser
Vid fördelning av de tillfälliga saluplatserna gäller att de tilldelas försäljarna i
den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

6 Tider för försäljning
Torghandel får ske på följande tider:
Försäljningen får pågå året runt under tisdagar och fredagar med början
tidigast kl. 08.00 samt sluta senast kl 18.00 om kommunstyrelsen inte tillåtit
undantag eller beslutat på annat sätt. Om helgdag infaller på torghandelsdag,
ska torghandel istället äga rum på närmast föregående vardag.
På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får
torghandel inte pågå efter kl. 13.00.
Försäljning av advents- och julgranar får med kommunens tillstånd under
tiden från och med den 20 november till och med den 23:e december pågå
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under vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00, samt på julafton mellan kl.
08.00 och 13.00.
Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens
slut.

7 Förbud mot försäljning av vissa varor
Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor och pornografiska
skrifter, bilder eller filmer får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

8 Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel vid torghandel, gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

9 Placering av varor, redskap och fordon
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik
utmed eller mellan saluplatserna.
För försäljningsändamål särskilt avsedda fordon får uppställas på saluplats
efter anvisningar från kommunstyrelsen eller ansvarig tjänsteperson.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på
försäljningsplatsen. Avflyttning från saluplatsen före försäljningstidens slut,
ska ske på ett sådant sätt att övrig torghandel inte störs.
I de fall fordon eller släpvagn uppställs på försäljningsplatsen, räknas avgiften
för hela den yta som tas i anspråk av fordon/släpvagn.

10 Renhållning mm
Innehavare av saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt föra bort skräp.
Innehavaren ska även i övrigt se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

11 Avgift
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift.
Taxa för torghandel på tillfällig saluplats utgår för varje påbörjad yta om 3 x
3,3 meter.

12 Överträdelse av föreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelser i
Ordningslagen, kommunens ordningsföreskrifter eller bestämmelser i detta
dokument kan, utöver konsekvenser i enlighet med lagstiftningen, nekas
fortsatt tillträde till saluplats.
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13 Uppföljning av riktlinjerna
Kanslienheten ska kontinuerligt följa upp riktlinjerna för torghandel för att
pröva dess ändamålsenlighet.

14 Uppdatering av riktlinjerna
Riktlinjerna ska vid behov omprövas av kommunens övergripande
ledningsgrupp. Om förutsättningar i omvärlden förändras på ett sätt som
motiverar ändringar i riktlinjerna ska kanslienheten föreslå uppdatering av
riktlinjerna.
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Kanslienheten 712 83 Hällefors
Besöksadress Sikforsvägen 7 Hällefors
Telefon 0591-641 00 vx •
kommun@hellefors.se

