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FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för  
torghandel och Sommargata 
Skeppsbron

 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och 
Sommargata Skeppsbron 
Karlshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 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 och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa 
föreskrifter för salutorg och Sommargata Skeppsbron i kommunen. 

 
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 
§ 2 

Stortorget är en allmän försäljningsplats (enligt bilaga A). 
 

Årligen under Östersjöfestivalen (vecka 29) utökas den allmänna försäljningsplatsen till att 
omfatta ett område enligt bilaga 1, som disponeras och fördelas av Karlshamns kommun. Under 
samma tid och inom samma område är ambulerande försäljning förbjuden. 
 
Sommargata Skeppsbron är en allmän försäljningsplats (enligt bilaga B) 

 
Fasta och tillfälliga saluplatser 

§ 3 

På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller - i mån av utrymme - tillfälliga 

saluplatser. Fast saluplats upplåtes genom avtal av Karlshamns kommun. 

Tillfällig saluplats får tas i besittning efter klockan 08:00 när det gäller torghandel (salutorg), 
och enligt skyltning på plats och kommunens hemsida www.karlshamn.se för sommargata 
Skeppsbron. 
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Fördelning av saluplatser 

§ 4 

Vid fördelning av saluplatser gäller följande: 
 

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

 
När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.  
 
All upplåtelse sker inom för ändamålet särskilt markerade rutor.  
 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. 
 
Tider för försäljning 

§ 5 

Torghandel får ske på följande tider: 
 

Försäljning får pågå vardagar mellan kl. 07.00 och kl.16.00, lördagar eller helgaftnar mellan kl. 
07.00 och kl.15.00 om Karlshamns kommun inte medgivit undantag eller beslutat 
annat.  
 
Torghandel får ej ske under hela v 29 och måndagen i v 30. 
 
Försäljning av julgranar får pågå mellan kl. 07.00 och kl. 19.00 under perioden fredag före 
första advent t o m den 23 december samt på julafton mellan kl. 07.00 och kl. 13.00. 
Under hela försäljningsperioden får julgranar ligga kvar på torget. 

 
Försäljare får inte ta i anspråk försäljningsplatser tidigare än en timme före 
fastställd försäljningstids början. 

 
Varor och redskap ska vara bortförda senast kl. 17.00 på vardagar och kl. 16.00 på 
lördagar och helgaftnar. 
 
På sommargata Skeppsbron får försäljning pågå mellan kl. 10.00–01.00 alla dagar i 
veckan om Karlshamns kommun inte beslutat annat. 

 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 
får Karlshamns kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad 
som stadgas ovan eller helt ställas in. 
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Innehavarens upplysningsskyldighet 

§ 6 

En innehavare av saluplats är skyldig att genom väl synlig skylt eller på något annat lämpligt 
sätt lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn, postadress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
 

§ 7 
 

Knivar, andra stick- och skärvapen och andra liknande farliga föremål, skjutvapen samt 
explosiva varor och ämnen får ej säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 

 
Försäljning av livsmedel 

§ 8 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter 
meddelade med stöd av dessa. 

På sommargata Skeppsbron är endast försäljning av färdiglagade livsmedel tillåten och 
på avtalad plats. 
 

Placering av varor, redskap och fordon 

§ 9 

För torget gäller följande 

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 

 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

 
Då så erfordras får försäljning från personbil, lätt lastbil och torgvagn ske. 

 
Försäljningsfordon eller försäljningsvagn får ej överstiga en längd av 6 meter. Dispens från 
denna begränsning kan medges av Karlshamns kommun. 

Fordon eller vagn ska placeras inom den markerade platsen. Elkablar ska placeras så att de inte 
utgör fara eller hinder och ska markeras med utmärkande färg. 
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I mån av plats får torghandlare disponera parkeringen på den norra delen av torget mot Christopher 
Schrödersgatan. 

För sommargata skeppsbron gäller följande 

Varor, redskap och avfallsbehållare m.m. får endast placeras inom avtalad plats på Skeppsbron. 

Under försäljningstid får inte innehavarens foodtruck framföras på Skeppsbron.  

Musik får spelas i foodtrucken om högtalare är placerad inuti foodtrucken. Under vardagar får 
musik inte spelas efter 22.00.  

Ljudnivåerna får inte överstiga Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS2014:13) och höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).  

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att olägenhet för närboende och allmänhet inte 
uppstår.  

Försäljningsfordon/vagn/bod ska placeras inom avtalad plats. Elkablar ska placeras så att de inte 
utgör fara eller hinder och ska markeras med utmärkande färg.  

Se ”Riktlinjer för försäljning på kommunal mark i Karlshamns kommun” gällande utformning, 
möbler, utsmyckning, skyltning etc. 
 

Renhållning m.m. 

§ 10 

En innehavare av en saluplats är skyldig att efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och 
annat skräp från rörelsen, samt att föra bort detta till av Karlshamns kommun anvisad plats. 

 
Innehavaren ska se till att saluplatsen, dess omgivning och eventuell uteplats hålls ren och snygg. 
 
Avloppsvatten som innehåller fett får inte hällas ut i kommunens avloppsledningar förrän det har 
genomgått rening/fettavskiljning. Frityrolja och liknande får inte ösas i fettavskiljaren eller 
avloppet. 
 
Avgift 
 
§ 11 
 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige i Karlshamn. Avgiften ska erläggas innan platsen tas i 
anspråk. 
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Vid nyttjande av särskild parkering för torghandlare så äger kommunen rätt att ta ut avgift enligt 
beslutad taxa. 

 
Överträdelse av föreskrift 
 
§ 12 
 
Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot något av 3 § andra och tredje styckena, 4 § 
fjärde och femte sjätte styckena t första meningen, 5 § första – åttonde sjunde styckena, 7 §, 9 och 
10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. Föreläggande kan 
förenas med vite.  
 

 


