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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2020:05
ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL OCH STREET FOOD I
HÖGANÄS KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige den 23 april 2020, §54.
Höganäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1§
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 och street food 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 och street food. Se kartbilaga 1.

FÖRSÄLJNINGSPLATSER
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser samt street food-platser vilka
bestäms av kommunstyrelsen. Ansökan om försäljningsplats görs till kommunen.
En fast saluplats får användas under en bestämd tid, minst en månad och som längst till och med den
31 december innevarande år.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av kommunstyrelsen
Street food-plats får användas endast om bokning skett i tilldelad kalender för street food samt att avtal om
försäljning för street food har upprättats.
Upplåtelsen gäller inte marknadsdagar och vid andra enstaka tillfälliga evenemang, där samtliga försäljningsplatser behöver tas i anspråk.
Ytan på de fasta och tillfälliga saluplatserna uppgår till 2 x 4 kvm. Ytan för street food-plats uppgår till 3 x 6
meter och maximalt 3500 kg tungt fordon.
Anmälan om behov av el och vatten (endast under april till oktober) görs i samband med ansökan om
försäljningsplats.

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNINGSPLATSER
4§
I ansökan anges vilken typ av försäljningsplats som önskas därefter görs fördelning i turordning efter
inkommen ansökan.
Vid fördelning av försäljningsplatserna gäller följande:
Fler än en försäljningsplats får tilldelas såväl fysisk som juridisk person, endast när det kan ske med
hänsyn till tillgången på platser. Försäljningsplatserna ska då vara belägna intill varandra.
Försäljningsplatsen får inte överlåtas på någon annan.
Har innehavare av fast saluplats inte senast en (1) timme efter försäljningstidens början tagit saluplatsen i
anspråk eller anmält till kommunstyrelsen att platsen kommer att nyttjas senare på dagen, har kommunen
rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

TIDER FÖR FÖRSÄLJNING
5§
Handel får ske på följande tider.
Försäljning får ske från och med kl 07.00 till och med 22.00, i detta tidsintervall ingår iordningsställande och
avstädning av området i fall kommunstyrelsen inte medgivit undantag.
På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får
kommunstyrelsen besluta att försäljningen i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som angetts ovan
eller helt ställs in.

INNEHAVARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
6§
En innehavare av en försäljningsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att
genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn,
postadress och telefonnummer. Innehavaren ska dessutom i förekommande fall upplysa om momsregistreringsnummer (VAT-nummer).
Höganäs kommun samarbetar med Skatteverket och andra myndigheter och förutsätter att verksamheten
följer gällande regler och lagar.

FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING AV VISSA VAROR
7§
Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor och brandfarliga vätskor får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL
8§
Vid försäljning av livsmedel på försäljningsplatserna ska livsmedelsregistrering uppvisas innan
godkännande av ansökan kan ske.

PLACERING AV VAROR, REDSKAP OCH FORDON
9§
Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen undantaget de platser
tilldelade som street food-plats. Varor och redskap får inte placeras på gångarna mellan försäljningsplatserna.
Fordon som används för att forsla varor eller redskap till och från försäljningsplatsen ska, så snart lossning
och lastning avslutats, föras bort omedelbart.

RENHÅLLNING MM
10 §
Avfall som uppstår i verksamheten och inom en radie av 25 meter från försäljningsplatsen ska tas om hand av
innehavaren på ett miljöanpassat sätt samt se till att försäljningsplatsen hålls ren ochsnygg.

AVGIFT
11 §
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som
beslutats av kommunfullmäktige.

ÖVERTRÄDELSE AV FÖRESKRIFT
12 §
Straff och annan påföljd för förseelse mot dessa föreskrifter gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen. I
ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

-----------Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020.
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