HAGFORS KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
TORGHANDELN INOM HAGFORS KOMMUN
Beslutade av Hagfors kommunfullmäktige den 25 mars 2013 (§ 23)
Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-05-01. Samtidigt upphör tidigare beslutade föreskrifter för torghandeln i Hagfors kommun, 2004-01-27, § 3, att gälla.
Hagfors 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 torghandeln i
kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
Föreskrifterna är tillämpliga på torget i Hagfors, som är den offentliga plats som
kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel, se bilaga 1.

Fasta och tillfälliga saluplatser
2§

På den allmänna försäljningsplatsen finns både fasta och tillfälliga saluplatser
enligt bilaga 1. Under perioden 1 november – 1 april kan inte kommunen garantera att försäljningsplatserna är röjda från snö vid torgförsäljningsdagar.
Enligt samhällsbyggnadsavdelningens beslut kan upplåtelsen gälla med särskilda
regler under marknadsdagarna och andra större evenemang. Meddelande om sådan förändring meddelas torghandlarna minst en vecka i förväg.
Fast saluplats upplåts på bestämd tid om högst ett kalenderår i taget, onsdagar
och lördagar. Storleken på saluplatsen är 3x3 meter.
Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan
göras till samhällsbyggnadsavdelningen på kommunen. Betalning av försäljningsplats sker mot faktura.
Tillfällig saluplats upplåts endast onsdag och lördag. Storleken på saluplatsen är
3x3 meter. Försäljaren bokar platsen hos samhällsbyggnadsavdelningen på
telefon 0563-185 00 senast kl. 09.00 för bokning på onsdagar och senast fredag
kl. 12.00 för bokning av plats på lördagar. Betalning av försäljningsplats sker mot
faktura.
Fast eller tillfällig saluplats får inte, av innehavaren, överlåtas till annan.
Upplåtna fasta platser registreras och markeras på karta. Saluplatser upplåts
endast för viss dag och anvisas av samhällsbyggnadsavdelningen.
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Fördelning av saluplatser
3§

Vid fördelning av saluplatserna gäller följande.
 Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de anländer.
Samma person kan anvisas mer än en saluplats om tillgång på platser så medger. När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill
varandra.
 I fall innehavaren av en fast saluplats inte inom 1 timme efter försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till samhällsbyggnadsavdelningen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har samhällsbyggnadsavdelningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig
saluplats.

Tider för försäljning
4§

Torghandel får ske följande dagar och tider:
 Onsdagar och lördagar, såvida dessa inte är helgdagar, då istället torghandel
får ske närmast föregående vardag. Torghandeln får även ske på Hagfors
marknad i maj.
 Dagen före midsommarafton
 De fyra adventssöndagarna
 Alla vardagar under tiden 15 - 23 december
Försäljningen får börja tidigast kl. 09.00 och sluta senast kl. 18.00.
På julafton får endast försäljning av julgranar ske. Försäljningen får ske mellan
08.00-15.00.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får samhällsbyggnadsavdelningen besluta om försäljning i särskilt fall
skall ske vid andra tider än vad som stadgats ovan eller ställas in.
Försäljare får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens
slut.

Placering av varor, redskap och fordon
5§

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för gångtrafik utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas motorfordon framföras eller parkeras på försäljningsplatsen. Dessa hänvisas till
kommunens allmänna parkeringsplatser. Motorfordon får endast uppställas på
torget 30 minuter för vardera lossning och lastning. Tomgångskörning är förbjuden.
För uppställning av motordrivet fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs trafikhandläggarens tillstånd.
Högtalare får ej användas för reklam från torghandelsplats. Talförstärkare får
dock användas vid demonstration av varor.
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Renhållning m.m.
6§

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att på lämpligt sätt forsla
bort detta.
Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
7§

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. På samhällsbyggnadsavdelningen begäran kan avgiften betalas innan platsen tas i anspråk. Normalfallet är att avgiften faktureras.

Dispens
8§
_____

Tillfälligt avsteg från dessa föreskrifter får på särskilda skäl medges av samhällsbyggnadsavdelningen.

