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Trosa kommun
Trosa 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 skrivs 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 salutorget 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: Skolparken med kringliggande gångytor,
hamnområdet vid hamnbodarna och 4 platser på Vagnhärads torg, se kartbilagor.

Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av kommunen och av kommunen utsedd torgvakt.
En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 1 månad och högst 1 år.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torgvakt.
Då Trosa torg är av riksintresse är det önskvärt att torgståndens utformning är
anpassade till stadsmiljön. Försäljning skall ske från välvårdade stånd. Har
stånden tak bör de förslagsvis vara tillverkade av trä och markisväv.
Plastpresenning får endast användas vid ihållande regn. Vid försäljning av
livsmedel måste tak finnas. Försäljning bör i första hand ske från bord,
uppläggning av varor skall vara prydligt.
För att erhålla saluplats erfordras uppvisande av giltig F-skattsedel och
registreringsbevis.

Fördelning av saluplatser
4§
Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Ansökningar om helårsplats behandlas i turordning efter den tidpunkt de
inkommit.
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen.
Fler än en saluplats får tilldelas en person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser.
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.
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Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en
innehavare av en fast saluplats inte före kl. 10.00 har intagit platsen eller gjort anmälan
till torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgvakten rätt att
låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
5§
Torghandel får ske på helgfria vardagar. Försäljningstid kl. 8.00–20.00. Torghandel
hamnen (tillagade livsmedel) får som längst under fredag och lördag pågå till och med
02.00. Musik/ljudanläggning är inte tillåtet.
Försäljarna får inte tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstids början lägga
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.
Ingen utrustning, fordon, matvagn eller liknande får lämnas kvar på platsen.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger
får kommunen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som
stadgas ovan eller helt ställas in.

Typ av varor och produkter på olika platser
6§
Skolparken, plats 1-5, försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost, bröd och
fisk samt blommor. Plats 6-10 försäljning av hantverk, konfektion, mattor, antikviteter
och egenproducerade varor.
El samt vatten finns tillgängligt för saluplats 1-10 och faktureras enligt avgift.
Försäljning av tillagade livsmedel medges ej.
Hamnen, plats 12-13, endast försäljning av tillagade livsmedel. Plats 11, försäljning av
hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och egenproducerade varor eller visning t.ex.
kök, vaccination eller motsvarande.
El finns tillgängligt för saluplats och faktureras enligt avgift.
Vagnhärads torg, plats 14-17, försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost,
bröd, fisk och blommor samt hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och liknande
egenproducerade varor.
Försäljning av tillagade livsmedel medges ej.

Förbud mot försäljning av vissa varor
7§
Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor, samt varor, smycken och
andra attiraljer som förhärligar rasistiska och eller nazistiska symboler och droger
får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.
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Försäljning av livsmedel
8§
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. I förekommande fall ska
erforderliga tillstånd inhämtas från miljönämnden.
Sökande gällande matservering ska bifoga beslut om livsmedelsanläggning i samband
med ansökan.

Placering av varor, redskap och fordon
9§
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed
eller mellan saluplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunens tillstånd.
Den torghandlare som nyttjar större plats än som hyrts och som inte respekterar
torghandelstider kan bli avstängd.
Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller
användning av gasol följs.

Renhållning m.m.
10 §
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort det. Skräp och
avfall från rörelsen får inte slängas i allmänna papperskorgar.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Godkända vågar
11 §
Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att våg som används uppfyller de krav
vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter
och allmänna råd.

Kassaregister
12 §
Den som bedriver torghandel på saluplats omfattas av regler om kassaregister enligt
skatteförandelagen (2011:1244).
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Avgift
13 §
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften betalas i förväg.

Överträdelse av föreskrift
14 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §, 4 §, 5 §, 8 §, 9 §, 10
§ och 11 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
Om innehavaren inte följer ordningsföreskriften sägs avtalet upp omgående.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.
Revidering av föreskrifterna träder i kraft 2018-01-01.
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