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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vellinge kommun 
 
Beslutande av kommunfullmäktige 2012-10-24 ersätter föreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 
2012-02-01. 

 
Vellinge kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
§ 1 Föreskrifternas innehåll 

 
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 Föreskrifternas tillämpningsområde 

 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande allmänna platser som kommunen upplåter för torghandel: 

 
• Bäckatorget, Skanör 
• Stortorget, Vellinge 
• Skoltorget, Falsterbo 
• Bibliotekstorget, Höllviken 
• Övriga enstaka platser, som för tidpunkten och ändamålet är lämpliga 

 
Torgplats får upplåtas till näringsidkare, förening och enskild person, nedan kallade torghandlare. 

 
§ 3 Torgplatser 

 
På de allmänna försäljningsplatserna finns torgplatser, vilka bestäms av kommunen. Torgplatsen får max 
omfatta 16 kvm. Torgplatserna på bibliotekstorget i Höllviken är 12kvm, enligt markering. 

 
Torgplats får ej överlåtas av torghandlaren till annan. 

 
Upphör torghandlaren av torgplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan göras till kommunen. 

 
Torgplats, vars torghandlare inte är på plats före kl. 10.00, kan efter tillstånd från kommunen, upplåtas 
till annan torghandlare mot avgift den dagen. 
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§ 4 Fördelning av torgplatser 
 
Vid fördelning av torgplatserna gäller följande: 

 
Torgplatserna tilldelas torghandlare i den ordning som ansökan kommer till kommunen. Befintlig 
torghandlare av plats som upplåtits en tid av minst 4 månader har förtur till platsen. Anmälan om fortsatt 
intresse skall ha inkommit senast 1 månad innan upplåtelsetidens utgång. 
Ansökan med kort varsel kan ske genom anmälan via telefon. 
Fler än en torgplats, max tre, får tilldelas samma torghandlare endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. Ambitionen från kommunens sida skall vara att så många torghandlare som möjligt 
skall beredas plats. Delar av torgplats upplåts ej. 

 
När flera platser tilldelas en torghandlare, skall platserna vara belägna intill varandra. 

 
VA-anslutningar skall i första hand tilldelas handlare, för vars verksamhet kommunen kräver tillgång till 
vatten och avlopp. 

 
Om torghandlaren använder större yta än vad som avtalats debiteras ytterligare minst en torgplats i 
efterhand. 

 
§ 5 Tider för försäljning 

 
Torghandel får äga rum alla helgfria dagar. 

 
Försäljningen för ske måndag-fredag kl. 08.00-18.00, lördag kl. 09.00-18.00. 

 
Uppställning av varor och utrustning får påbörjas tidigast kl. 06.30 måndag-fredag och kl. 07.30 på lördagar. 
Under uppställning och nedplockning skall hänsyn tas till de boende i området. 
Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger, får nämnden 
besluta att försäljning skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

 
§ 6 Förbud mot försäljning av vissa varor 

 
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 

 
§ 7 Placering av varor, redskap och fordon 

 
Samtliga försäljningsanordningar samt varor ska rymmas inom torgplatsen. 
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§ 8 Renhållning 
 
En torghandlare av en torgplats är skyldig att snarast efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och 
annat skräp från rörelsen, samt föra bort detsamma. 

 
Torghandlaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg och skall under försäljningstiden hålla sitt 
skräp inom sin egen markerade torgplats. 

 
§ 9 Övriga tillstånd 

 
Torghandlaren är skyldig att själv införskaffa alla övriga tillstånd som krävs för torghandlarens verksamhet. 

 
§ 10 Avgift 

 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. Avgift debiteras endast för hela torgplatser. Avgift erläggs i förskott. Vid 
en upplåtelsetid om 4 månader eller längre erläggs avgiften vid max 2 tillfällen. 

 
§ 11 Större evenemang 

 
Vid större evenemang, exempelvis Vellinge marknad, Företagarnas dag, Föreningarnas dag m fl. kan 
kommunen besluta om inskränkning i rätten för torghandlaren att nyttja upplåten torgplats, dock max fem 
dagar per kalenderår. 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2012-10-24 


