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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 

   
 
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 
TORGHANDELN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN 
 
Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18, § 187 
 
 
Hässleholms 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 (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter 
gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen. 
 
2 §  Föreskrifterna är tillämpliga på följande platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel på angivna dagar:  
Hässleholm - Stortorget, 1:a Avenyen delen Frykholmsg. - Goodtemplareg.,  
 Frykholmsg. delen 1:a Avenyen - Röingeg.  Helgfria tis- o lördagar 
Bjärnum - Torget                                                                   -”-         ons- o lördagar  
Sösdala - Stora Torget -”-         fredagar   
Tyringe - Salutorget -”-         tis - o fredagar  
Vinslöv - Torget                  -”-         torsdag  
 
Om helgdag infaller på dag som normalt är torgdag, äger torghandel i stället rum på närmast 
föregående vardag.  
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
 
3 §  På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av 
Tekniska Nämnden. 
 
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst en månad och högst ett år. Vid förnyelse ges 
förtur åt försäljare som under längre tid innehaft plats på torget. 
 
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av Gatukontorets torgtillsynsman. 
 
Fördelning av saluplatser 
 
§ 4 Vid fördelning av saluplatserna gäller  att tillfällig saluplats tilldelas försäljare 
i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. 
 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en inne- 
havare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit, alternativt markerat, platsen 
eller gjort anmälan till Gatukontorets torgtillsynsman att platsen kommer att utnyttjas  
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senare på dagen, har torgtillsynsmannen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig 
saluplats. 
 
Tider för försäljning                                                                                                      
 
5 §  Torghandel för ske på följande tider: 
 
Försäljningen får börja tidigast kl 08.00 samt vara avslutad kl. 16.00, ifall Tekniska Nämnden inte 
medgivit undantag eller beslutat annat. 
 
På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl 15.00.    
 
Försäljare får inte tidigare än två timmar före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller 
redskap på försäljningsplatsen. 
 
Varor, redskap och försäljningsstånd skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut. 
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
Tekniska nämnden besluta att försäljningen i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
 
6 §  Innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning  skyldig att 
genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt upplysa om sitt namn, postadress och 
telefonnummer. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
 
7 §  Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på allmän 
försäljningsplats. 
 
Försäljning av livsmedel 
 
8 §  Vid försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
 
9 §  Varor och redskap får inte placeras på gång som är avsedd för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 
 
Under försäljningstid får inte försäljares fordon framföras på försäljningsplats. 
En/ett fordon, släpvagn eller dylikt får uppställas i anslutning till saluplatsen på sådant sätt att 
nytto- och utryckningsfordons framkomlighet inte hindras. 
 
Renhållning m m 
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10 §  Innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla 
ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt i egen regi bortföra detta. 
   
Innehavare skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 
 
Avgift 
 
11 §  För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av föreskrift 
 
12 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 
§ andra stycket första meningen, 5 § första tom femte styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
 
------------------------ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.  
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