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FÖRFATTNINGSSAMLING 

BKFS 2022:8 

 

DIARIENUMMER 

KS/2022:384-311  

 

Torghandelsstadga för Burlövs Kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-11-14, § 106 

Burlövs kommun föreskriver följande torghandelsstadga med stöd av 1 § i förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföre-

skrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

1 § Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

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 gäl-

ler dessa föreskrifter för torghandel på kommunens salutorg. 

2 § Torghandelsplatsen 

Kommunen upplåter endast fasta platser.   

Fast torghandelsplats upplåtes för period som löper på minst 3 månader till högst 1 år. Uppsäg-

ningstid är en hel kalendermånad.   

Tillståndshavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas till annan eller upplåtas i 

andra hand. 

3 § Tider för försäljning 

Försäljning får ske måndag–fredag klockan 8.00–19.00 och lördag, söndag och helgdagar klockan 

8.00–17.00. 

Torghandelsplatsen får inte ianspråktas, för till exempel uppläggning av varor, tidigare än 30 minut-

er före fastställd försäljningstid. Varor, utrustning, stånd, vagn eller annat som är avsett för verk-

samhetens bedrivande ska vara bortforslat från saluplatsen senast 60 minuter efter försäljningsti-

dens slut. 

4 § Försäljning 

På salutorget får endast detaljhandel bedrivas. Som detaljhandel räknas inte försäljning av mat och 

dryck som bereds på plats. Vid försäljning av livsmedel på salutorget gäller i tillämpliga delar be-

stämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrif-

ter meddelade med stöd av dessa. I förekommande fall ska livsmedelsföretagare anmäla sin verk-

samhet för registrering hos miljö- och byggnämnden innan försäljning av livsmedel får påbörjas. 

Varor som kan innebära olägenhet ur ordningssynpunkt eller som kan vara stötande och kränkande 

för allmänheten får inte säljas på torghandelsplatserna.  

Skyltning av varor får ej ske över 1,50 meter från marknivå. 
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5 § Fordonstrafik 

Fordonstrafik är, utöver vid av- och inlastning, förbjuden på salutorget. Uppställning av fordon eller 

släpvagn får inte heller ske med undantag för de fordon eller släpvagn som utgör en del av försälj-

ningsståndet.  

De gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna får inte belamras med va-

ror eller redskap.  

6 § Renhållning 

Innehavare av en torghandelsplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla 

ihop och föra bort avfall och annat skräp från verksamheten. Innehavaren ska se till att torghan-

delsplatsen hålls ren och prydlig. Extra avstädning av torgplats bekostas av innehavaren. 

7 § Avgift 

För saluplats erläggs avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

8 § Återkallande av tillstånd  

Om den sökande inte följer de regler och villkor som gäller återkallas tillståndet med omedelbar 

verkan, varvid någon uppsägningstid ej tillämpas. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

Denna stadga ersätter tidigare torghandelsstadga och träder i kraft 2023-01-01.  
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