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TORGSTADGA
LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
TORGHANDEL I JÄRFÄLLA KOMMUN ___
Beslutade av kommunfullmäktige den 2 september 2002 att gälla
fr o m 1 oktober 2002.
Järfälla Kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
§1
Innehåll:

§2
Torghandelsplatser:

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 torghandelsplatser i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Platser för torgförsäljning är:
Jakobsbergs centrum:
Riddarplatsen 7 platser
Allmogeplatsen 2 platser
Kallhäll centrum:
Gjutarplan 2 platser
Viksjö centrum:
3 platser- Ombyggnad för närvarande –beslut väntas
Platsernas placering enligt bifogade kartor.

§3
Ansökan:

§4
Fördelning av
platser:

Ansökan om torgplats ska sändas till Bygg – och miljöförvaltningen,
Väg – och trafik, Riddarplatsen 5, 177 80 Järfälla.

På salutorgen kan finnas både fasta och tillfälliga torgplatser. En fast plats
upplåts ett år i taget, minst 1 månad och maximalt 1 år. En tillfällig plats
upplåts vid varje tillfälle en dag och maximalt 14 dagar.
Ansökan behandlas i turordning efter den datumregistrering som har skett
hos Bygg- och miljöförvaltningen.
Innehavare av tillstånd får förtur vid förnyad ansökan. Ansökan som
ej kan behandlas på grund av att samtliga platser är upptagna, kvarstår på kö om den sökande så önskar.
Innehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på någon
eller uthyras i andra hand utan den upplåtande nämndens godkännande.
Endast en plats per person uthyres.
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§5
Uppsägningstid:

§6
Tider för
försäljning:

Under avtalsperiod har båda parter rätt att säga upp avtalet. Uppsägningstid
1 månad.

Försäljning får ske måndag-fredag kl 08.oo-20.oo
lördag-söndag kl 08.oo-20.oo
Avlastning av varor, avsedda för försäljning på salutorg, får tidigast ske en
timme innan försäljningstidens början. Före den tidpunkten får torgplats inte
beläggas med varor eller redskap eller på annat sätt tas i anspråk annat än om
detta medges.
Varor, torgutrustning och skräp från rörelsen skall genom torghandlarens försorg vara bortförda från torget senast 45 minuter efter försäljningstidens slut.
På framställan av kommunen eller om särskilda skäl föreligger får resp. nämnd
föreskriva att torghandeln vid särskilt tillfälle skall sluta tidigare än nyss stadgas
eller helt ställas in.

§7
Förbud mot försäljning av vissa varor:
§8
Försäljning av livsmedel:

§9
Torgståndens
utformning:

Explosiva varor, skjutvapen samt andra varor, som kan befaras medföra
avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på torgen.

Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna
i livsmedellagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807)
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. I förekommande fall
skall erforderliga tillstånd inhämtas från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Försäljning ska ske från prydliga salustånd med tak av markisväv eller dylikt.
Marknadsbod eller torgvagn får uppställas under vintertid från 1 november
till 30 april. Dispens kan sökas hos miljö- och stadsbyggnadskontoret vad
gäller tiden. Bod eller torgvagn ska först godkännas av Bygg – och miljöförvaltningen.
Skyltning av varor får ej ske över 1,40 meter över markytan.
På saluståndet ska finnas en skylt som anger innehavarens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer.

§ 10
Placering av varor,
redskap och fordon:

Samtliga försäljningsanordningar samt varor skall rymmas inom markerad
yta.
Fordon får ej uppställas på försäljningsområdet.
Transport av varor och redskap med bil (totalvikt högst 3500 kg) till och från
försäljningsplatsen får ske i anslutning till försäljningstidens början och slut.
Följande transporttider gäller:
kl. 07.oo - 10.30 (alla dagar)
kl. 17.oo - 20.45 (måndag-fredag)
kl. 16.oo - 20.45 (lördag-söndag)
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§ 11
Renhållning:

§ 12
Avgift:

Innehavare av en torgplats är skyldig att senast 45 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop och föra bort avfall och annat skräp från rörelsen.
Innehavaren skall se till att torgplatsen hålls ren och snygg.

För användning av torgplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Avgiftsbeloppet är indexreglerat enligt konsumentprisindex med 1980 som
basår. Reglering av avgiften sker den 1 januari varje år. Indextalet för oktober
månad året före skall vara jämförelsetal.

§ 13
Elanslutning,
elavgift:

Elanslutning 230 V, 10 A, finns till varje torgplats. En markbox med lucka är
placerad i marknivå. Elförbrukningsavgift ingår ej i hyresavgiften, den debiteras
separat samtidigt med torgplatsavgiften.

§ 14
Godkända
vågar:

Det ankommer på torghandlaren att tillse att våg som används är typgodkänd
samt provad mot fastställda kriterier och försedd med särskild märkning.

§ 15
Återkallande av
tillstånd:

Om den sökande inte följer de regler och villkor som gäller återkallas tillståndet med omedelbar verkan, varvid någon uppsägningstid ej tillämpas.

§ 16
Övrigt:

Innehavaren ansvarar för de ev. skador som kan uppstå på upplåtelseplatsen
eller i samband med transport till och från platsen.
Kommunen fråntar sig allt ansvar för skador som, till följd av lämnat medgivande till markdispositionen, kan drabba tredje man.
Om torgplatsinnehavaren under pågående uthyrningsperiod byter varuslag skall detta först godkännas av ansvarig på Bygg – och miljöförvaltningen.

Beslutat i Kommunfullmäktige 2002- 09-02
Uppdaterat enbart med kommunvapen 2012-01-13
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