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Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, § 142. 
Senast reviderad av kommunfullmäktige den 15 februari 2023, § 29. Dnr: KS 000014/2023-200. 
 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads kommun 
 
Båstads 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 (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter 
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. 
 
Allmänna försäljningsplatser 
 
3 § Allmänna försäljningsplatser är Lyckantorget i Båstad (Bilaga A), Båstads torg (Bilaga B),  
Malens torg (Bilaga C) samt Torget i Torekov (Bilaga D). Se kartbilaga A-D. 
 
På Lyckantorget, Malens torg och Torget i Torekov tillåts försäljning från torgstånd/bord eller  
släpvagn utrustad för försäljningsändamål. Fordonsuppställning inom försäljningsplatsen får  
endast ske om det kan bestyrkas att det finns väsentligt behov och syfte för den verksamheten  
som bedrivs. Ex.”Foodtrucks”. Torgplats får ej tas i anspråk som serveringsyta  på grund av  
utrymmesbrist.  
 
På Båstads torg tillåts endast torgförsäljning från torgstånd eller bord. Torget ska gynna traditionell 
torghandel. 
 
På samtliga försäljningsplatser ska torgstånd/bord/släpvagn och fordon vara i vårdat skick och 
hålla en dämpad färgskala för att harmoniera med övrig bebyggelse. 
 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
 
4 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta saluplatser (årsplatser) och tillfälliga 
saluplatser (dagplatser) vilka bestäms av kommunstyrelsen. En tillfällig saluplats får användas 
endast viss dag och anvisas av Teknik och service.  
 
Fördelning av saluplatser 
 
5 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:  
Fasta saluplatser tilldelas torghandlaren i mån av plats efter inkommen ansökan. Saluplatsen  
regleras via avtal som tecknas årsvis.  
 
Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen, 
fördelning kan även ske eller genom lottning om det är lämpligare. 
 
Maximalt två saluplatser får tilldelas samma torghandlare när det kan ske med hänsyn till  
tillgången på platser. Om en försäljare tilldelas två platser ska dessa vara placerade intill varandra. 
Fordon, utrustning och varor får inte finnas på torgytan innan torghandlaren har fått en dagplats 
tilldelad. 
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Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper 
eller rader. 
 
Innehavarens rätt att använda saluplatser får inte överlåtas på någon annan. 
 
 
Tider för försäljning 
 
6 § Torghandel får ske på följande tider: 
 
Innehavaren av en fast saluplats får bedriva försäljning alla dagar från kl. 07.00 – 19.00. 
Under perioden 1/6 – 31/8 får försäljning pågå till kl. 21.00.  
 
Torghandlare får inte tidigare än 30 min före fastställd försäljningstids början etablera eller lägga 
upp varor eller redskap på torgplatsen. 
 
Innehavaren av en fast saluplats ska ha intagit sin plats senast 09.00. 
Om innehavaren av en årsplats inte intagit sin plats 09.00, har årsplatsinnehavaren inte rätt att 
nyttja platsen den aktuella dagen. Teknik & Service har det fallet rätt att upplåta torgplatsen som 
tillfällig saluplatstill annan handlare under den aktuella dagen. 
 
Innehavaren av en tillfällig saluplats får bedriva försäljning alla dagar från kl. 09.00 – 19.00. 
Under perioden 1/6 – 31/8 får försäljning pågå till kl. 21.00.  
 
Varor eller redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut. Torgplatsen 
ska lämnas tom och städad. 
 
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 stadgats 
ovan eller helt ställas in. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
 
7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna  
försäljningsplatserna. 
 
Försäljning av livsmedel 
 
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar  
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt  
föreskrifter meddelade med stöd av dessa.  
 
Placering av varor, redskap och fordon 
 
9 § 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. För uppställning 
av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd från Teknik och service. 
 
Renhållning m.m. 
 
 10 § Innehavaren av en saluplats ska hantera avfall från sin saluplats så att platsen hålls ren och  
i ordning under hela torgdagen. Avfall ska sorteras och bortforslas av torghandlaren senast  
30 minuter efter försäljningstidens slut. 
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Avgift 
 
11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de  
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av föreskrift 
 
12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4 § andra stycket, 5 § femte 
stycket första meningen, 6, 7, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra 
stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och  
förverkande. 
 
Övergångsbestämmelser 
 
13 § Dessa föreskrifter träder i kraft när kommunfullmäktige, efter anmälan till länsstyrelsen,  
beslutat om fastställande av föreskrifterna. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2023-03-13 
Äldre beslutade allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads kommun upphör 
därmed att gälla.  


