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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln inom
Lessebo kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den 2021-04-26 (§ 31). Lessebo 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 försäljningstorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämplig på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
-

Bergsrådets torg inklusive handelsbodarna på Bergsrådet

Endast anvisade platser inom torgen är upplåtna som allmänna försäljningsplatser. Tillfälligt
tillstånd för att använda torgyta utanför anvisade platser för uppställning av
försäljningsstånd, varor och fordon m.m. kan i särskilda fall beviljas av polismyndigheten
utifrån ansökan om tillstånd att använda offentlig plats. Den som vill använda
försäljningsplatser på andra tider än när ordinarie torghandel sker, kan ansöka om tillstånd
hos polismyndigheten för användning av platsen.

Försäljningsplatser

3 § Försäljningsplatser upplåts per dag eller kalendermånad. Försäljningsplatser som
upplåts per kalendermånad kan bokas för en eller flera månader i taget. Ytan för
försäljningsplatser för torghandel bestäms av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunen samverkar med Skatteverket och för fast plats krävs F-skattsedel och
momsregistrering. Enligt Skatteverkets regler krävs kassaregister om företaget har en
försäljning som överstiger 4 prisbasbelopp.

Fördelning av försäljningsplatser

4 § Vid fördelning av försäljningsplatser gäller följande:
Försäljningsplatser anvisas av tjänsteperson från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Försäljningsplats tilldelas försäljare i den ordning som de kommer in till förvaltningen, eller
genom lottning, om förvaltningen finner det lämpligare.
Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person om det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser. När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill
varandra.
Innehavare får inte överlåta sin rätt att använda försäljningsplats på någon annan.
Upphör innehavare av försäljningsplats som upplåtits månadsvis med sin torghandel i förtid,
ska det anmälas skriftligen till kommunen.

Dagar och tider för upplåtelse av försäljningsplatser

5 § Torghandel får ske alla dagar. På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och
nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 13.00. På julskyltningssöndagen kan
kommunens verksamma företag, föreningar eller kommuninvånare marknadsföra och
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försälja sina produkter på halv saluplats utan kostnad. Platserna får i övrigt användas på
följande tider:
Bergsrådet: måndag-söndag 8.00 - 20.00
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstid början lägga upp varor
eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme
efter försäljningstidens slut. Om särskilda skäl föreligger eller om polismyndigheten eller en
annan myndighet begär det, får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Det innebär att kommunen har rätt
att, utan vidare kompensation för platsinnehavaren, ställa in torghandel med hänsyn till att
torget ska användas för särskilt evenemang.

Placering av varor, redskap och fordon

6 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan försäljningsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon stå parkerade
på eller i anslutning till försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på
försäljningsplatsen krävs samhällsbyggnadsförvaltningens tillstånd. Framförs fordon till eller
från försäljningsplats under försäljningstiden ska det ske på ett sådant sätt att pågående
torghandel eller annan pågående verksamhet på torget inte störs.

Renhållning m.m.

7 § En innehavare av en försäljningsplats ska samla ihop avfall och annat skräp och på
lämpligt sätt forsla bort detta samt se till att platsen är städad vid upplåtelsetidens slut.
Innehavaren ska se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

8 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den
taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. På kommunens begäran ska avgiften betalas
innan platsen tas i anspråk. Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon
avgift för att bedriva torghandel.

Dispens

9 § Tillfälligt avsteg från dessa föreskrifter får på särskilda skäl medges av
kommunfullmäktige eller den fullmäktige utser.

Överträdelse av föreskrift

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 4 §, 5 §,
6 och 7 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Försäljning av livsmedel

11 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813)
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Innehavarens upplysningsplikt

12 § En 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 lämna upplysning om
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.
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