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Falu kommun föreskriver följande lokala föreskrifter med stöd av 1§
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617).
Upplåtelse av offentlig plats sker med stöd av ordningslagen och
lokala ordningsföreskrifter

Kommunala saluplatser
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser
som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser
för torghandel enligt nedan:
• Stora torget
• Fisktorget
• Holmtorget

Dessa förskrifter är beslutade av Kommunfullmäktige 2017-11-23

Försäljning av julgranar får, utöver salutorgsplatser, även
ske på av kommunen särskilt anvisad plats enligt de lokala föreskrifter som gäller för övrig torghandel.

Föreskrifternas innehåll och tillämpnings
område

Torghandelsståndens och saluplatsens utformning ska
godkännas av kommunen. Förslag på utformning ska lämnas i ansökan.

1§
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna och allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
i kap 3 ordningslagen (1993:1617) och kommunens lokala
ordningsföreskrifter, gäller dessa föreskrifter för de offentliga platser i kommunen som upplåtits som allmänna
försäljningsplatser för torghandel.

Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och
tillfälliga saluplatser.
Fasta platser upplåts för ett kalenderår per år och säsong.

Syftet med förskrifterna är att upprätthålla den allmänna
ordningen och torghandelns organisation.

Tillfälliga platser upplåts per dag, per vecka och säsong.

Föreskrifterna gäller inte vid de tillfällen torgen är upplåtna för evenemang.

Fördelning av saluplatser

Tilldelad saluplats kan komma att tas i anspråk för annat
ändamål t ex i samband med underhållsarbeten och vissa
arrangemang. Om möjligt ska då annan torgplats erbjudas.
Om ianspråktagandet av den upplåtna platsen upphör
innan avtalad tid ska detta omedelbart anmälas till Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Om så inte sker finns
ingen möjlighet till reducering av avgift.

4§
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:
Ansökan om fördelning av saluplats lämnas till kommunen.
Upplåtelse av platser sker för att få en jämn fördelning av
torghandeln och dess produkter på kommunens upplåtna
försäljningsplatser för torghandel.

Allmänhetens framkomlighet får inte onödigt hindras.

Torghandelsplats fördelas efter ansökan i mån av plats
och anvisas efter beviljat tillstånd från kommunen. Försäljning får endast bedrivas på plats enligt tillståndet.

Upplåtelsen får inte överlåtas eller hyras ut till annan
person eller företag.

Om flera ansöker om samma saluplats kommer fördelningen att ske genom lottning.

Beviljat tillstånd kan komma att ändras eller dras in om
problem uppstår.

Det kan innebära att en saluplats tilldelas på ett annat
torg än den sökta.

Innehavarens tillstånd för den upplåtna saluplatsen får
inte överlåtas eller hyras ut till annan person eller företag.
I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller anmält till
kommunen att platsen inte kommer att nyttjas under
dagen har kommunen rätt att låta någon annan använda
platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
5§
Torghandel får ske på följande tider:
Tilldelad saluplats får disponeras under tiden 7.30 –
19.00 alla veckodagar. Tiden inkluderar i- och urlastning
och städning. Saluplatsen ska vara utrymd senast kl
19.00.
Försäljning får starta tidigast 8.00.
Varor, redskap och försäljningsstånd ska vara bortförda
från saluplatsen när tiden för upplåtelsen upphör för
dagen.
Om särskilda skäl föreligger eller på begäran av polismyndigheten eller annan myndighet får kommunen besluta
att försäljning ska ske vid andra tider än vad som stadgas
ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet
6§
Innehavaren av saluplatsen är skyldig att synligt på saluplatsen fästa kommunens tillstånd.

Förbud mot försäljning av vissa varor
7§
Knivar, skjutvapen, pyrotekniska varor och sprängämnen
får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
8§
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna ska företaget vara registrerad som livsmedelsföretag enligt livsmedelslagen
Sökanden ansvarar för att söka eventuella andra tillstånd
som kan behövas

Försäljning från fordon
9§
För uppställning och försäljning från specialinrett fordon
eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunens tillstånd.

Placering av varor, redskap och fordon
10 §
Varor, redskap, reklamskyltar eller liknande föremål får
inte placeras på gångar mellan och utmed saluplatserna.

Uppställning av fordon är inte tillåten vid den upplåtna
saluplatsen annat än vid i och urlastning.
I vissa fall kan dock uppställning av fordon tillåtas t ex
om fordonet används för kontinuerlig varuförsörjning
under dagen.

Renhållning, skador och skadestånd mm
11 §
Innehavaren av saluplatsen ska se till att saluplatsen
hålls ren och i vårdat skick.
Avfall från verksamheten ska förvaras inom upplåten saluplats innan det borttransporteras.
Området och ytorna däromkring ska hållas väl städade
under upplåtelsetiden.
Efter upplåtelsen ska ytan lämnas väl städad och i ursprungligt skick.
En innehavare av saluplats är skyldig att senast när upplåtelsen upphör för dagen samla ihop och ta hand om
avfall och annat skräp från rörelsen.
Kommunens bestämmelser gällande avfall och sorteringsregler ska följas.
Eventuell sophämtning betalas av sökande.
Medför upplåtelsen skada på gatu- eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader i samband
med markens återställande. Inga förankringar får göras i
träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. Skador på träd regleras enligt VAT03.
Om åtgärder behöver utföras för att återställa till ursprungligt skick debiterar Falu kommun sökande för dessa
merkostnader.
Nyttjaren har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller för andra ersättningskrav från tredje
person med anledning av upplåtelsen.

Avgift
12 §
Avgift för upplåten yta kommer att debiteras enligt taxa
som antagits av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift
13 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
någon av 4§ 6 st, 5 §, 7 §, 10 § och 11 § kan dömas för
penningböter enligt 3 kap 22 § 2 stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

