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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I LULEÅ
KOMMUN
Meddelade med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617) och förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen.
1§
Föreskrifterna gäller för Köpmantorget i Luleå och torget i Råneå.
2§
På torget uthyres fasta eller tillfälliga saluplatser. Fast saluplats kan hyras på
bestämd tid, minst en månad och högst ett år. Tillfälliga saluplatser kan hyras
för enstaka dagar, dock högst sex dagar i följd. Saluplatsen får inte överlåtas.
Upphör innehavaren av fast saluplats med torghandel skall anmälan göras till
kommunen. Ansökan om saluplats lämnas till kommunens trafikövervakargrupp, Tekniska förvaltningen.
3§
Innehavaren av saluplats skall på ett väl synligt ställe ha skylt med namn,
adress och telefonnummer.
4§
För saluplats betalas avgift enligt den taxa som kommunen bestämt. För fast
plats betalas avgiften enligt gällande betalningsvillkor. För tillfällig plats betalas avgiften kontant samma dag som avtal om hyra ingås.
5§
Vid upplåtelse av saluplats gäller att plats anvisas försäljare i den ordning de
inkommer med ansökan.
6§
Försäljning får påbörjas tidigast kl 08.00 och sluta senast kl 18.00. Försäljare får
inte ställa upp varor och redskap tidigare än en timme före, respektive en
timme senare, än fastställd försäljningstid. Konsumentnämnden kan besluta
om andra tider för torghandel.
7§
Innehavare av fast saluplats som inte har för avsikt att nyttja sin plats ska
meddela detta till trafikövervakargruppen senast sista vardagen före aktuell
försäljningsdag. Upprepad underlåtenhet att meddela detta leder till
uppsägning av fast saluplats utan att återbetalning av erlagd avgift sker.
Hyrd fast saluplats som inte används inom två timmar från avtalad
försäljningsstart kan hyras ut som tillfällig saluplats.
8§
För uppställning av fordon på eller i anslutning till salutorget gäller vad som
sägs i lokala trafikföreskrifter för Luleå kommun. Uppställning eller försäljning från fordon på torgplatsen är inte tillåten. Däremot kan tillstånd lämnas
för mindre vagnar som kan göras om till torgstånd.
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9§
Innehavaren av saluplatsen ansvarar för att ta bort avfall och annat skräp från
saluplatsen, senast i samband med försäljningsdagens slut.
_____________
Dessa lokala ordningsföreskrifter för torghandel träder i kraft 2007-07-20.
I och med ikraftträdandet av de nya föreskrifterna upphör ”Torghandelsstadga för Luleå kommun”, fastställd av kommunfullmäktige 1996-05-28, att
gälla.
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