LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDELN I
LUNDS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige den 23 november 1994, § 161, med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Ändrade av kommunfullmäktige den 25 januari l996, § 10.
Ändrade av kommunfullmäktige den 28 januari 1999, § 18.
Ändrade av kommunfullmäktige den 27 maj 2010, § 111.
Ändrade av kommunfullmäktige den 1 juni 2017, § 136.
Härutöver gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i ordningslag och kommunens allmänna lokala
ordningsföreskrifter om ordning på offentlig plats.
§ 1 Tillämpningsområden
Allmänna försäljningsplatser är Mårtenstorget, Clemenstorgets sydöstra del, Södra Esplanaden (området mellan
huvud- och lokalkörbanan på delen Kastanjegatan - Tullgatan), Fäladstorget och skolgården tillhörande Mellersta
skolan i Dalby.
Försäljningsplatserna är upplåtna endast för detaljhandel.
På del av Södra Esplanaden får endast s k loppmarknadsvaror saluhållas.
§ 2 Fasta och tillfälliga saluplatser
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta och/eller tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes av tekniska nämnden på bestämd tid.
Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag eller månad och anvisas av torgvakt som av tekniska nämnden
utsetts att övervaka och ordna handeln på allmän försäljningsplats.
Saluplats får av innehavaren inte överlåtas till annan.
Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel skall han skriftligen anmäla detta till tekniska nämnden.
§ 3 Avgift
Kommunen får ta ut avgift för saluplats enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
§ 4 Fördelning av saluplatser
Tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning de anländer, eller där så ej lämpligen kan ske, genom
lottdragning förrättad av torgvakten.
Samma försäljare erhåller högst fyra saluplatser. Försäljare med fem eller sex saluplatser får behålla detta antal
platser tills innehavaren upphör med sin torgförsäljning.
Platserna skall vara belägna intill varandra.
Om det är möjligt skall varor av likartat slag sammanföras i en eller flera gemensamma grupper eller rader.
Fast saluplats som inte tagits i anspråk vid försäljningstidens början får av torgvakten upplåtas till annan som
tillfällig saluplats, såvida inte innehavaren dessförinnan till torgvakten anmält att platsen kommer att tas i anspråk
senare på dagen.
§ 5 Försäljning av livsmedel
För försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i gällande
livsmedelslagstiftning och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter. För försäljning av vissa
livsmedel krävs tillstånd av miljönämnden.
§ 6 Tider för försäljning
Torghandel får äga rum helgfria dagar.
På försäljningsplatserna får försäljningen börja tidigast klockan 06.30.

Försäljningen skall på Mårtenstorget avslutas senast klockan 16.00.
Försäljningen skall på Clemenstorget avslutas senast klockan 18.00
Försäljningen skall på Södra Esplanaden avslutas senast klockan 15.00
På övriga försäljningsställen skall försäljningen avslutas senast klockan 17.00.
Försäljare får inte besätta saluplats med varor eller redskap tidigare än ovan begynnelsetid.
Varor och redskap skall vara bortförda senast 35 minuter efter försäljningstidens slut i fråga om fasta saluplatser
och senast vid försäljningstidens slut i fråga om tillfälliga saluplatser.
Från ovan nämnda försäljningstider kan tekniska nämnden medge undantag.
§ 7 Innehavarens upplysningsskyldighet mm
Innehavare av försäljningsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl
synlig skylt eller på någon annat verksamt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och
telefonnummer.
Enligt lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel (1998:514) skall försäljare vid platstilldelning
uppge namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Försäljaren kan även
överlämna kopia av sitt F-skattebevis.
§ 8 Placering av varor, redskap och fordon
De gångar, som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna, får inte belamras med varor eller redskap.
Det är inte tillåtet att framföra eller ställa upp motorfordon på torgen under försäljningstid. Förbudet gäller dock
inte vid kylig väderlek, + två grader celsius eller kallare.
Under tiden 15 oktober – 15 april får dock uppställning av fordon eller släpvagn inom hyrd saluplats ske på
Mårtenstorget under hela försäljningstiden.
Försäljning från fordon inredda för handelsändamål, inklusive kyla, såsom t ex fiskbil, ostvagn o dyl får dock ske
från de två yttersta raderna vid Mårtenstorgets södra sida.
Torghandlare får också vid försäljningstidens början och slut ställa upp motorfordon tillfälligt för lastning och
lossning, dock högst två motorfordon vardera.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplats i övriga fall än som angivits ovan erfordras särskilt tillstånd
av tekniska nämnden.
Fordon eller släpvagn får inte i något fall framföras eller ställas upp på Södra Esplanadens torgplats utan tekniska
nämndens tillstånd.
§ 9 Renhållning mm
Avfall och annat skräp från rörelsen skall av försäljaren senast när handel för dagen avslutas hopsamlas och
bortföras eller nedläggas i därför avsedd behållare.
§ 10 Allmänna föreskrifter
Försäljare är skyldig att följa de anvisningar tekniska nämnden, dess tjänstemän, polisman eller andra
tillsynsmyndigheter kan finna skäligt att meddela, samt att iaktta allmän ordning och skötsamhet.
Annonsering eller exponering av varor på träden på Södra Esplanadens torgplats är inte tillåten.
§ 11 Överträdelse av föreskrift
Om straff eller påföljd för förseelse mot bestämmelserna i dessa ordningsföreskrifter för torghandeln gäller vad
som är föreskrivet i ordningslagen den 1 april 1994 (SFS nr 1993:1617).
Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen medför straff enligt nämnda lagstiftning.

