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Föreskrifter för torghandel
inom
Skara kommun

Antagen av Kommunfullmäktige 2006-03-27, § 25
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Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kap ordningslagen (SFS 1993:1 617). De lokala ordningsföreskrifterna
innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Skara
kommun skall upprätthållas. För områden som kommunen har upplåtit till
torghandel gäller också dessa föreskrifter.
§ 1 Allmän försäljningsplats
Allmän försäljningsplats för torghandel är Hötorget. Vid behov kan även
försäljningsplatser anordnas på Stortorget och Järnvägsgatan.
Saluplatser på Hötorget är markerade med vita stenar, 6 x 3 meter.

§ 2 Upplåtelse av försäljningsplats
Saluplats upplåts utan avgift onsdag, lördag och sista fredagen i månaden.
Saluplats upplåts mot avgift måndag, tisdag, torsdag och fredag (utom sista fredagen i månaden).
Avgift för saluplats är 150 kronor per plats och tillfälle. Avgiften betalas till den
av service och teknik utsedda torgvakten. Avgift tas ut för bokad plats som inte
nyttjas.
Skara kommun har rätt att undanta vissa dagar under året för andra aktiviteter.
Vilka dagar som är undantagna finns på www.skara.se.
Saluplats ska ha en skylt med innehavarens namn, organisationsnummer och telefonnummer väl synligt.
Information om saluplats sker per telefon eller e-post till service och teknik.
Om tillgången på saluplatser så medger, kan mer än en plats upplåtas till samma
person.

§ 3 Tider för försäljningsplats
Torghandel får äga rum mellan klockan 08.00-18.00.
Saluplatsen får tas i anspråk med varor och redskap från klockan 07.00.
Varor och redskap skall vara borttagna före klockan 18.30.
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§ 4 Ordningsregler för försäljningsplats
Försäljare skall iaktta följande:
 Varor eller redskap får inte ställas på ytor för trafik utmed eller mellan
saluplatserna.
 Bilar, släpkärror eller husvagnar får inte parkeras på försäljningsplats.
Torgvakt anvisar parkeringsplats och utfärdar parkeringstillstånd.
 Varor, vilka vid försäljning kan befaras komma att medföra olägenhet ur
ordningssynpunkt, får inte säljas.
 Skydd för torgstånd skall vara välskött.
 Avfall och annat skräp från saluplatsen skall fraktas bort.

§ 5 Försäljning av livsmedel
För försäljning av livsmedel gäller vad som föreskrivs i aktuell
livsmedelslagstiftning.

§ 6 F-skattsedel
Den, till vilken saluplats upplåtits, skall kunna visa upp F-skattsedel. Detta gäller
inte den som endast säljer egenproducerade eller självplockade produkter
(exempelvis blommor, bär, grönsaker och svamp) eller begagnade saker såsom
vid loppisförsäljning.

§ 7 Förseelse mot föreskrifter
Vid förseelse mot föreskrifterna för torghandeln i Skara kommun gäller bestämmelserna i ordningslagen (SFS 1993:1 617) om straff och annan påföljd.
Försäljning i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen medför påföljd
enligt nämnd lagstiftning.
Försäljare som inte följer föreskrifter för torghandeln eller torgvakts tillsägelse
avstängs från torghandel i Skara kommun.
§ 8 Föreskrifternas giltighet
Föreskrifterna för torghandel i Skara kommun gäller från den dag beslut om
antagande vunnit laga kraft.
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Information:
Bo Hermansson, trafikingenjör
Britt-Marie Svensson, administratör
Christina Holm, parkeringsvakt
Skara kommun
Service & Teknik
532 88 SKARA
service.teknik@skara.se
Besöksadress:
Förrådsgatan 6
532 37 SKARA

0511-321 62
0511-322 22
070-240 20 65
0511-320 00

