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Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
Meddelade av Umeå kommun med stöd av l § förordningen (1993: 1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Umeå kommun har tryckts i
Författningssamling Västerbottens län 24 FS 1996:17.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Dessa föreskrifter gäller för salutorgen i kommunen 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 allmänna lokala ordningsföreskrifter. Syftet
med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Föreskrifterna gäller på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Rådhustorget
Södra delen av norra Renmarkstorget
Tegs centrum, Tegsborg
Himmelska fridens torg, Holmsund
Allmän försäljningsplats får endast tas i anspråk för torghandel om saluplats upplåtits av
kommunen i enlighet med dessa föreskrifter.

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 6 månader och högst 1 år.
En tillfällig saluplats får användas högst 7 dagar i följd. Under den därpå följande 7dagarsperioden kan tillfällig plats erhållas om sådan är ledig när övriga försäljare tilldelats
plats. Därefter tillämpas ny tilldelningsperiod.
Bokning av tillfällig saluplats får ske tidigast sex månader före det att platsen ska tas i
anspråk.
En tillfällig saluplats kan under perioden 15 oktober-1 december och 1 januari-31 mars
användas under mer än 7 dagar i följd, dock högst 30 dagar, under förutsättning att det finns
lediga platser.
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Försäljning ska ske från öppet stånd, bord eller liknande som kan godtas av tekniska
nämnden.
Salustånd får överspännas med enfärgad markisväv. Salustånd ska vara i vårdat skick och av god
standard och så utformat att det kan passeras utan risk för att någon skadas av utskjutande tak,
luckor etc. Utskjutande tak, luckor etc. får inte finnas lägre än 2,1 meter om det är ovanför en
yta för gående. Vid försäljningsstället anslås namn, eventuellt organisationsnummer och
kontaktuppgifter.
Vagn är tillåten på Renmarkstorget, Himmelska fridens torg och Tegsborg.

Fördelning av saluplatser
§4
Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Fasta och tillfälliga saluplatser fördelas av tekniska nämnden. Skriftlig ansökan om fast
torghandelsplats görs till tekniska nämnden. Fast plats tilldelas efter tillgång och med
utgångspunkt från upprättad kölista utifrån de kriterier som fastställts av tekniska nämnden.
Den eller de som innehaft plats närmast föregående halvår har förtur.
Tilldelning av tillfälliga platser sker i första hand genom förhandsbokning och i andra hand i
den ordning försäljare kommer till aktuellt bokningskontor.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser. När flera platser tilldelats en person skall platserna vara belägna intill
varandra.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
Ifall innehavaren av en fast saluplats inte en timme efter försäljningstidens början har intagit
platsen eller gjort anmälan till tekniska nämnden att platsen kommer att utnyttjas senare på
dagen, har nämnden rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
§5
Torghandel får ske på följande tider:
Torghandel får äga rum alla dagar mellan klockan 09.00 och 21.00, med undantag för
midsommarafton och nyårsafton då torghandeln ska avslutas 15:00.
Iordningställande av ståndet får ske från klockan 08.00. En innehavare av en saluplats ska
föra bort avfall, spillvatten och annat skräp från rörelsen, och lastning och avstädning ska
vara klart senast en halvtimme efter salutidens slut. Innehavaren skall se till att saluplatsen
och dess omgivning hålls ren och snygg.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger får
tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.
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Förbud mot försäljning av vissa varor
6§
Knivar, skjutvapen, explosiva och pyrotekniska varor eller annat som kan vålla skada
får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. Inte heller rasistiskt eller sexistiskt
material får säljas eller förevisas på de allmänna försäljningsplatserna.
På Rådhustorget får endast detaljhandel bedrivas. Som detaljhandel räknas inte försäljning
av mat och dryck som bereds på plats.

Placering av varor, redskap och fordon
§7
Salustånd inklusive varor ska placeras innanför den upplåtna platsen. Fordon ska direkt efter
lossning flyttas från torget. Motorfordonstrafik regleras i övrigt i lokala trafikföreskrifter.
Handlare som stänger i förtid får inte packa ihop på sådant sätt att kvarvarande handlares
verksamhet störs.
För varor som ställer särskilda krav, t ex blommor och glass får försäljning ske från torgvagn
efter godkännande av tekniska nämnden.
Högtalare får ej användas för reklam från torghandelsplats, ej heller annan störande reklam
på plats.

Avgift
§8
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Avgift för tillfällig saluplats skall erläggas innan platsen får tas i anspråk.
Har faktura för fast plats inte betalats inom föreskriven tid upphör rätten till platsen med
omedelbar verkan.

Överträdelse av föreskrift
9§
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter* kan dömas till
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
(* straffsanktionerade paragrafer är: 3 § andra, tredje och fjärde styckena, 4 § femte stycket,
5 § andra och tredje styckena, 6 § första stycket).
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
De ändrade föreskrifterna träder i kraft den dag då dessa föreskrifter enligt uppgift på dem
utkom från trycket i länets författningssamling.
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