Datum

2013-02-22

Kungörelse av kommunfullmäktiges beslut om ändring i lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Markaryds kommun
Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 29 november 2012 (§ 147) beslutat
att antaga ändringar i lokala ordningsföreskrifter för torghandel avseende § 20, § 21
första stycket, § 22 första stycket Markaryds kommun.
Beslutet har anmälts till Länsstyrelsen enligt 3 kap 13 § ordningslagen(1993:1617).
Länsstyrelsen har genom beslut 2013-02-14 anfört att kommunens anmälan av nya
ordningsföreskrifter inte ger anledning till någon åtgärd från länsstyrelsens sida.
Ordningsföreskrifterna finns på kommunstyrelsens kansli, kommunhuset i Markaryd.
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Ordningsföreskrifter för torghandel
20 §
Allmän försäljningsplats är torget i
Markaryd. På den allmänna
försäljningsplatsen finns både fasta
och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av kommunstyrelsen eller
den kommunstyrelsen utsett till att
övervaka och ordna handeln på den
allmänna försäljningsplatsen.

Ordningsföreskrifter för torghandel
20 §
Allmänna försäljningsplatser är
torget framför Markaryds Sparbank,
Posttorget samt gångbanan i
korsningen Kungsgatan och Sjöbergs
Lid i Markaryd. På dessa allmänna
försäljningsplatser finns både fasta
och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av kommunstyrelsen.

21 §
Tillfälliga saluplatser tilldelas
försäljarna i första hand genom
förhandsbokning hos
kommunstyrelsen och i andra hand i
den ordning försäljarna kommer till
platsen.

21 §
Tillfälliga saluplatser tilldelas
försäljarna i första hand genom
förhandsbokning hos
kommunstyrelsen och i andra hand
efter anmälan i kommunens
reception.

Fler än en saluplats får tilldelas
samma person endast när det kan
ske med hänsyn till tillgången på
platser.

Fler än en saluplats får tilldelas
samma person endast när det
kan ske med hänsyn till tillgången på
platser.

Innehavarens rätt att använda
saluplatsen får inte överlåtas på
någon annan.

Innehavarens rätt att använda
saluplatsen får inte överlåtas på
någon annan.

I fall en försäljare som bokat en
saluplats inte har intagit platsen vid
försäljningstidens början eller anmält
att platsen kommer att användas
senare på dagen, har
kommunstyrelsen rätt att låta någon
annan använda platsen som tillfällig
saluplats.

I fall en försäljare som bokat en
saluplats inte har intagit platsen vid
försäljningstidens början eller anmält
att platsen kommer att användas
senare på dagen, har kommunstyrelsen rätt att låta någon annan
använda platsen som tillfällig
saluplats.
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22 §

22 §

Försäljningen får börja tidigast kl
07.00 och ska vara avslutad senast kl
17.00.

Torghandel får bedrivas helgfria
onsdagar och fredagar samt sista
lördagen i varje månad.
Försäljningen får börja tidigast kl.
07.00 och ska vara avslutad senast kl.
18.00.

Försäljarna får inte tidigare än en
timme före fastställd försäljningstids
början lägga upp varor eller redskap
på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda
senast en halv timme efter
försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten
eller annan myndighet eller om
särskilda skäl föreligger får
kommunstyrelsen besluta att
försäljning i särskilt fall ska ske vid
andra tider än vad som stadgas ovan
eller helt ställa in.

Försäljarna får inte tidigare än en
timme före fastställd försäljningstids
början lägga upp varor eller redskap
på försäljningsplatsen. Varor och
redskap ska vara bortförda senast en
halv timme efter försäljningstidens
slut.
På begäran av polismyndigheten
eller annan myndighet, eller om
särskilda skäl föreligger, får
kommunstyrelsen besluta att
försäljning i särskilt fall ska ske vid
andra tider än vad som stadgas ovan
eller helt ställas in.

23 §
En innehavare av en saluplats är
skyldig att senast 30 minuter efter
försäljningstidens slut samla ihop
avfall och annat skräp från rörelsen,
samt att föra bort och lägga det i en
behållare för sopor.
Innehavaren ska se till att
saluplatsen hålls ren och snygg.

23 §
En innehavare av en saluplats är
skyldig att senast 30 minuter efter
försäljningstidens slut samla ihop
avfall och annat skräp från rörelsen,
samt att föra bort och lägga det i en
behållare för sopor.
Innehavaren ska se till att
saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift
24 §
För användning av offentlig plats och
område som kommunen jämställt
med sådan plats samt allmän
försäljningsplats har kommunen rätt
att ta ut avgift enligt de grunder som
har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift
24 §
Ingen förändring.

