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Torghandelsstadga för Göteborgs kommun
(H 1995:115, P 1995-06-21, 15 §, H 2003:86, P 2003-05-15, 14 §)
Göteborgs 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§
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 ordningsstadga gäller dessa
föreskrifter för salutorgen 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: Kungstorget, Fisktorget, Kapellplatsen, Olskrokstorget samt
Kvilletorget.
3§
På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser. Fast saluplats upplåtes
av trafiknämnden på bestämd tid, minst sex och högst tolv månader.
Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag och anvisas av torginspektören.
Saluplats får ej av innehavaren överlåtas till annan. Upphör innehavare av fast saluplats med sin
torghandel skall skriftlig anmälan göras till trafiknämnden.
4§
För saluplats äger kommunen uppbära avgift enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.
Förbud mot försäljning av vissa varor
5§
Varor vilkas salubjudande kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt
får ej försäljas på de allmänna försäljningsplatserna.
6§
Vid fördelningen av saluplatserna skall iakttagas

att tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning de är anlända,
att åt samma person endast då tillgången på platser så medgiver upplåtes mer än en
saluplats, varvid platserna skall vara belägna intill varandra samt
att såvitt möjligt varor av enahanda eller likartat slag sammanföras i en eller flera
gemensamma grupper eller rader.

7§
För hantering av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar vad som
stadgas i livsmedelslagen (SFS 1971:511), livsmedelsförordningen (SFS 1971: 807) och med stöd av
denna lagstiftning meddelade föreskrifter.
Om förbud mot tillfällig försäljning på de allmänna försäljningsplatserna finns föreskrifter i
12 § i den lokala ordningsstadgan för kommunen.
8§
Torghandel får äga rum alla vardagar kl 8-18. På andra tider än då försäljning är medgiven får inte
fordon, saluhållna varor eller vid försäljningen använda redskap eller föremål vara uppställda på
saluplatsen, dock får inkörning på lördagar och dag före helgdag äga rum 15 minuter före
försäljningstidens början. Trafiknämnden äger dessutom rätt att i särskilda fall utfärda tillståndsbevis
med rätt till tidigare uppställning. Saluplatsen skall vara utrymd senast 15 minuter efter
försäljningstidens slut för dagen. Har innehavare av fast saluplats inte senast en timme efter
försäljningstidens början intagit saluplatsen eller gjort anmälan till torginspektören att platsen senare
på dagen kommer att upptagas, äger denne låta annan begagna platsen som tillfällig saluplats.
Behöver saluplats av särskild anledning helt eller delvis utrymmas skall vad polismyndigheten beslutar
lända till efterrättelse.
9§
De gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna får inte belamras med varor
eller redskap.
10 §
På de allmänna försäljningsplatserna skall utöver vad som föreskrives i ordningslagen och den lokala
ordningsstadgan om ordning på offentlig plats iakttagas att avfall och annat från rörelsen härrörande
skräp senast när handeln för dagen avslutats av försäljaren skall hopsamlas och nedläggas i därför
avsedd behållare.
11 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa föreskrifter kan dömas till
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1995.

