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Introduktion
Bengtsfors 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 offentliga platser som kommunen
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel;
•

Nygårdstorget, Bengtsfors (endast märkta platser)

•

Tingshustorget, Bengtsfors (på märkta parkeringsplatser)

•

Torget, Bäckefors

Utformning av saluplatser
§3
På Nygårdstorget ska i första hand användas de salustånd som hör till
torgplatser och handhavs av torgansvarig. Om ändå egna salustånd ska
användas då ska de vara max 6 x 3 m. och ställas på märkt plats.
§4
På Tingshustorget och Torget, Bäckefors får egna salustånd användas eller
försäljning från bil ske.

Tider för försäljning
§5
På Nygårdstorget sker försäljning:
mellan 1 maj och 31 augusti

måndag - fredag kl. 9-18 och
lördagar kl. 9-15

mellan 1 september och 30 april

onsdagar kl. 9-18 och
lördagar kl. 9-15.

På Tingshustorget sker försäljning på onsdagar kl. 9 – 18 och lördagar
kl. 9-15.
På Torget i Bäckefors sker försäljning på onsdagar kl. 9 – 18.
§6
Vissa dagar får undantas genom beslut om upplåtande av offentlig plats för
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annat arrangemang. Information om undantagna dagar ska finnas på
kommunens hemsida, senast en vecka innan aktuell dag.
§7
Försäljarna får börja ställa upp varor och salustånd tidigast en timme före start
av försäljning. Senast en timme efter försäljningens slut skall varor och stånd
vara bortförda.
§8
På begäran av polismyndigheten alternativt annan myndighet eller om
särskilda skäl föreligger får kommunstyrelsen, eller delegat utsedd av
kommunstyrelsen, besluta att försäljning får ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Fasta saluplatser
§9
På de allmänna försäljningsplatserna kan en saluplats bokas på bestämd tid,
dock längst ett kalenderår.
På Nygårdstorget finns en avgiftsfri plats för skolungdomar.

Bokning och fördelning av saluplatser
§ 10
Saluplatser skall bokas senast dagen innan via kommunens växel. Saluplatser
tilldelas försäljarna i den ordning som de bokar. När flera platser tilldelas en
person, skall platserna vara belägna intill varandra.
Max antal salustånd som får bokas är två per försäljare.
Plats till skolungdomar fördelas via kösystem efter anmälan till kommunens
växel.
§ 11
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas till någon annan. I
det fall en innehavare av en fast saluplats inte intagit platsen senast 30 minuter
efter start av försäljning, har kommunen rätt att låta någon annan använda
platsen som tillfällig saluplats.

Innehavarens upplysningsskyldighet
§ 12
En innehavare av en saluplats är enligt § 2 Lagen om tillfällig försäljning
(1990:1183), skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat
lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress,
telefonnummer samt organisationsnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor
§ 13
Varor vilkas salubjudande och saluförande medför avsevärd olägenhet ur
ordningssynpunkt får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.
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Försäljning av livsmedel
§ 14
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i Livsmedelslag (2006:804) och
Livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av
dessa.

Placering av varor, salustånd med tillhörande redskap
samt fordon
§ 15
Varor och salustånd med tillhörande redskap får endast placeras inom
uppmärkta ytor.
§ 16
Fordon får ej vistas inom försäljningsområdet under försäljningstid, annat än
angivet i § 4.

Renhållning
§ 17
Innehavaren av saluplatsen är skyldig att senast 1 timme efter
försäljningstidens slut samla ihop och föra bort allt avfall/skräp som rörelsen
orsakar. Avfallet får inte slängas i de kommunala sopkorgarna utan skall
avföras till för ändamålet avsedd anläggning.

Avgift
§ 18
För användning av allmän försäljningsplats skall kommunen ta ut avgift enligt
följande taxa:
Nygårdstorget
100 kr/saluplats och dag
Eluttag tillfällig saluplats: 75 kr/dag
Tingshustorget/Torget, Bäckefors
Fast saluplats (högst 30 m2): 5 000 kr/år
Eluttag för fast saluplats: 1 900 kr/år
Tillfällig saluplats:
3 x 3 m: 180 kr/dag
6 x 3 m: 360 kr/dag
9 x 3 m: 540 kr/dag
Eluttag tillfällig saluplats: 75 kr/dag
Avgiften faktureras, kontantbetalning är ej möjlig.
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Överträdelse av föreskrift
§ 19
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot § 3 eller någon av 5-7 §§
eller § 13 eller någon av 15-17 §§ kan dömas till penningböter enligt kapitel 3
§ 22 andra stycket i Ordningslagen (1993:1617).
I Ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.

