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Bakgrund 

§ 1 

Torghandel och liknande aktiviteter som främjar och berikar vistelsen på de 

kommunala torgen/samlingsplatserna är viktiga för att skapa naturliga och 

attraktiva mötesplatser. Att torgen/samlingsplatserna ska ha en flexibel 

användning och kunna användas för torghandel, bilutställningar, marknader 

och andra aktiviteter. 

Torgplatser 

§ 2 

Allmänna platser för torghandel/aktiviteter är i Färjestaden, södra och östra 

hamnplan, Färjestaden 5:1 samt yta i norr på fastighet Färjestaden 5:5.  

Allmänna försäljningsplatser för torghandel är i Mörbylånga torget samt yta i 

sydöstra hörnet av hamnen, fastighet Mörbylånga 2:12 samt östra delen av 

fastighet Matrosen 1. 

Syfte 

§ 3 

Syftet med föreskriften är att upprätthålla ordningen i samband med 

torghandel och liknande aktiviteter. 

Fasta och tillfälliga torgplatser 

§ 4 

På de allmänna försäljningsplatserna finns platser både för hel säsong och 

som tillfällig torgplats. Tillfällig plats för försäljning kan hyras året om. 

 En säsongsbokad plats gäller från 15 mars till 15 oktober under 

innevarande år. 

 En tillfällig torgplats får användas från 1 till 12 dagar åt gången. 

Bokning, fördelning av torgplats och avgift 

§ 5 

Plats bokas och betalas via digitalt system som finns på kommunens 

hemsida.  

Platser kommer vara förutbestämda i systemet. 

En torgplats får inte av sökanden överlåtas till någon annan. 

Bokad plats som inte ska nyttjas avbokas senast två dagar före bokad 

ankomst. 

Tillstånd för torghandel på annan än kommunen upplåten plats ska sökas hos 

polisen. 

För plats äger kommunen rätt att uppbära avgift enligt antagen taxa i 

kommunalfullmäktige. 

Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte. 
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Tider för försäljning 

§ 6 

Torghandel får äga rum samtliga veckodagar mellan klockan 9.00 till 

klockan 18.00, undantag Foodtrucks som får ha öppet till klockan 22.00.  

Etablering av saluplats med varor eller redskap får ske tidigast en timme före 

försäljningsstart. Avetablering av varor och redskap ska ske senast en timme 

efter försäljningstidens slut. 

Vid ankomst ska bokningsbesked medtas och sökanden får enbart stå på 

anvisad och bokad plats. Inom anvisad torgplats ska varor saluföras från 

öppet torgstånd, torgvagn, bord eller liknande och ska hållas i ett välvårdat 

skick. 

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 sägs ovan eller helt ställas in.   

Innehavarens upplysningsskyldighet 

§ 7 

Torgplatsen ska vara väl uppmärkt med en skylt där innehavarens företag 

och kontaktuppgifter finns presenterade. 

Vid anmodan ska nyttjaren kunna uppvisa registreringsbevis för bolag, 

eventuella tillstånd samt legitimation. 

Förbud av försäljning av vissa varor 

§ 8 

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på den 

allmänna försäljningsplatsen. 

Försäljning av livsmedel 

§ 9 

Vid försäljning av livsmedel på den allmänna försäljningsplatsen, gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och 

livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av 

dessa. 

Tillstånd för försäljning av livsmedel krävs från Mörbylånga kommun eller 

hemkommunen. 

Placering av varor, redskap och fordon 

§10 

Varor och redskap får inte placeras så de blockerar de gångar som är avsedda 

för trafik utmed eller mellan torgplatserna. Räddningsvägar ska hållas öppna. 

Parkering av fordon är inte tillåten på eller vid torgplatsen, biltrafik är enbart 

tillåten vid etablering och avetablering. Bilisten ska iaktta stor försiktighet 

gentemot oskyddade trafikanter. Efter etablering ska fordonet köras bort från 

torgplatsen till anvisad parkering. Vid eventuell överträdelse, se nedan punkt 

Överträdelse av policy.  
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Specialfordon (utöver foodtrucks) kan tillåtas, exempelvis när varorna kräver 

kyla eller är specialanpassat för försäljningsändamålet. Fordonets utformning 

ska passa väl ihop med övrig torghandel, kommunen ska informeras och gör 

bedömning i varje enskilt fall. 

Foodtrucks ska vara godkända för ändamålet och ha anpassad skyltning för 

platsen.  

Renhållning m.m. 

§ 11 

Det är förbjudet enligt 15 kap. 30 § miljöbalken att skräpa ner på plats där 

allmänheten har tillträde. 

Sökande är ansvarig för torgplatsen och angränsande område. Sökande ska 

se till att platsen hålls ren och snygg.  Området ska efter försäljning vara fritt 

från avfall och skräp, oavsett vem som orsakat nedskräpningen.  

I det fall renhållningen inte sker på godtagbart sätt har kommunen rätt att 

åtgärda det på sökandens bekostnad. 

Avloppsvatten ska omhändertas i slutna system, alternativt kopplas till 

kommunens avlopp efter skriftligt godkännande från kommunens vatten- och 

fjärrvärmeverksamhet. Avloppsvatten får inte släppas ut i dagvattenbrunnar. 

Sökanden ska, inom hamnområdet, ha med sig materiel och kunna häva ett 

eventuellt utsläpp från sin verksamhet exempelvis olja/drivmedel eller 

dylikt. 

Förbud mot högtalare 

§ 12 

Under den tid som torghandeln pågår får inte högtalare eller annan 

ljudförstärkningsutrustning användas annat än vid nödsituation på den 

allmänna försäljningsplatsen eller i dess närhet.  

Ansvar och överträdelse av föreskrift 

§ 13 

Var part ansvarar mot sig själv och mot tredje man om skada skulle uppstå i 

samband med torghandeln inom området.  

Om sökanden brister i sitt åtagande eller tillhandahåller otillåtna tjänster är 

sökanden skyldig att, efter reklamation från kommunen, utan oskäligt 

dröjsmål vidta rättelse. Kommunen har rätt att bestämma sådan tid för 

rättelse. 

Har rättelse av fel eller brist inte vidtagits inom föreskriven tid har 

kommunen rätt att avvisa sökanden omgående från torgplatsen utan att 

erlagd avgift återbetalas.  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala föreskrifterna 

kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen 

(1993:1617).  

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 

förverkande. 


