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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Ånge kommun 

Ånge 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 Föreskrifternas innehåll och 
tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna 
om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i kap. 3 
ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i Ånge 
kommun. 

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på Centraltorget som kommunen 
upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel. 

2 Tillfälliga saluplatser  
3 § På de allmänna försäljningsplatserna är det enbart tillfälliga 
saluplatser, vilka har bestäms av Tekniska nämnden. 

En tillfällig saluplats får användas endast  helgfria dagar mellan kl. 
09.00 och 18.00, på lördagar och helgdagsafton mellan kl. 09.00 och 
14.00. 

3 Fördelning av saluplatser 
4 § Vid fördelning av saluplatser gäller följande: 

Saluplats tilldelas försäljarna i den ordning de har reserverat plats. 

Om försäljare på reserverad saluplats senast kl 10:00 inte har intagit 
platsen eller gjort en anmälan till kontaktperson på tekniska kontoret 
att platsen senare på dagen kommer att utnyttjas, har tekniska 
nämnden rätt att upplåta platsen till annan försäljare. 

Fler än en torgplats får tilldelas samma person endast när det kan 
ske med hänsyn till tillgången på platser.  

4 Innehavarens upplysningsskyldighet 
5 §  Enligt lag (2011:1244) om skatteförfarandelag är innehavare 
skyldig att för upplåtaren visa F-skattesedel för innevarande år eller 
lämna information om namn eller firma, person- eller 
organisationsnummer, adress och telefonnummer. 
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5 Försäljning av livsmedel 
6 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna 
försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar det som stadgas i EU:s 
livsmedelsförordningar, bestämmelserna i livsmedelslagen 
(2006:804) och livsmedels-förordningen (2006:813) samt föreskrifter 
meddelande med stöd av dessa. 

Tillstånd för försäljning av livsmedel prövas av bygg och 
miljönämnden. 

6 Godkända vågar.  
7 §  Det ankommer på torghandlaren att tillse att våg som används 
uppfyller de krav vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning 
som ställs enligt SWEDACs föreskrifter och allmänna råd. 
Kommunen skall äga rätt att besiktiga våg. 

7 Placering av varor, redskap och fordon 
8 § Varor och redskap får inte placeras utanför det markerade 
område som är angivna på den ritningar som anger saluplatsens 
läge. 

Under försäljningstiden får försäljarnas fordon ställas upp inom 
torgplatsen.  

Vid försäljning av livsmedel får därför speciellt avsedd fordon ställas 
upp inom område för saluplats om utrymmet tillåter och om annan 
olägenhet inte tillkommer. 

Behöver saluplats av särskild anledning helt eller delvis utrymmas 
gäller polismyndighetens beslut och anvisningar. 

Försäljare får inte tidigare än trettio minuter före fastställd 
försäljningstid början lägga upp varor eller redskap på 
försäljningsplatsen.  

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter 
försäljningstidens slut.  

Kommunen äger tillträde till torgplatsen för utförande av erforderliga 
underhålls- och ombyggnadsarbeten.  
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8 Renhållning 
9 § Innehavare av saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter 
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från 
rörelsen, samt att föra bort eller lämna det  på anvisad plats. 

Innehavare av saluplats skall se till att saluplatsen hålls ren och 
snygg. 

9 Avgift 
10 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt 
att ta avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 

10 Förändrade försäljningstider 
11 § Tekniska nämnden  får besluta om tillfälligt ändrade 
försäljningstider eller  försäljningsdagar samt inställelse av 
torghandel. 

11 Delegera beslutanderätten 
12 § Tekniska nämnden får delegera beslutanderätten om 
tillämpning av denna Lokala ordningsföreskrift för torghandel. 

12 Överträdelse av föreskrift 
13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 
§ andra och tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § 
första - sjätte styckena, 7, 9 och 10 §§§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap. 22 § andra stycket i ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. 

--------------------------------------------------- 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2014-11-01. 

 

 


