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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 480:1 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Borås kommun 

Fastställda av kommunfullmäktige 1995-12-14 

Gäller fr o m 1996-01-01 

Borås 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 (1992:1617) och i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller dessa 
föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § 

Ansvarig nämnd för torghandeln är gatunämnden. 

3 § 

Allmän försäljningsplats är den del av Stora Torget som gatunämnden upplåter för torghandel. 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

4 § 

På  Stora Torget upplåtes fasta och tillfälliga saluplatser. Fast saluplats upplåtes av gatunämnden per kalender-
år. 

Tillfällig saluplats upplåtes så långt utrymmet medger endast för viss dag och anvisas försäljare i den ordning 
de anländer av person som gatunämnden utsett att övervaka torghandel på Stora Torget. 

Innehavare av saluplats skall på lämplig plats på saluståndet anbringa skylt angivande innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer. 

Saluplats får ej av innehavaren överlåtas till annan. 

Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan ske till gatunämnden minst en 
månad före torghandelns upphörande. 

Avgift 

5 § 

För saluplats erlägges avgift till kommunen enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
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Salustånds utformning 

6 § 

Salustånd skall till form, färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet, hållas i vårdat skick 
och vara lämpat för platsen. Särskilt skall tillses att salustånd ej inverkar menligt på stadsbilden. 

Försäljning av livsmedel. 

7 § 

För hantering  av livsmedel på Stora Torget gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i livsmedelslagen (SFS 
1971:511), livsmedelsförordningen (SFS 197l:807) och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter. 

Förbud mot ambulerande försäljning regleras i 14 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommunen. 

Förbud mot försäljning av vissa varor m m 

8 § 

Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte försäljas på Stora 
Torget. 

Försäljning från torgvagn får ej ske på Stora Torget utan gatunämndens medgivande i varje särskilt fall. 

Tider för försäljning 

9 § 

Torghandel på Stora Torget får äga rum alla vardagar kl 08.00 - 18.00. 

Saluplatsen får disponeras högst en timme före försäljningstidens början. Varor och redskap skall  bortföras 
omedelbart efter försäljningstidens slut. 

Har innehavare av fast saluplats inte vid försäljningstidens början  intagit saluplatsen  eller gjort anmälan  att 
platsen kommer  att utnyttjas till den som av gatunämnden utsetts att övervaka handeln, har denne rätt att låta
 annan använda platsen som tillfällig saluplats. 

Polismyndigheten beslutar om saluplats av särskild anledning helt eller delvis behöver utrymmas. 

Gatunämnden får besluta att försäljning vid visst tillfälle skall ske vid andra tider än vad som anges ovan eller 
helt ställas in. 

Placering av fordon, varor och redskap 

10 § 

Fordon, varor eller redskap får endast placeras på egen saluplats. 

Varor eller redskap får inte placeras på de  gångar  som är  avsedda  för trafik utmed eller mellan saluplatserna. 

Fordon som används för transport av varor eller redskap får endast köras upp på Stora Torget  vardagar kl  07.00 
- 09.00 respektive kl 16.00 - 18.30 ( lördagar fr o m  kl  14.00) och skall efter lossning eller lastning omedelbart 
bortföras. 
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480:3 

Renhållning 

11 § 

I ordningslagen och allmänna lokala ordningsföreskrifter finns regler om ordning på offentlig plats. På Stora 
Torget gäller därutöver, att avfall och annat skräp från rörelsen skall samlas ihop och föras bort av försäljaren 
senast när handeln avslutas för dagen. 

Överträdelse av föreskrift 

12 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Kommunal författningssamling för Borås 1996 




