Föreskrifter
Gäller från och med 2019-01-01

KF § 160/2018
Länsstyrelsens dnr 213-9765-2018

Förskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive
torghandel
Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2018.
Högsby kommun föreskriver följande enligt förordning 1993:1632 §1, som bemyndigar
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617).
Utöver vad som föreskrivs i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller nedanstående föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark och torghandel i Högsby kommun.
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att säkerställa tillgängligheten till allmän platsmark i kommunen.

§ 1 Ansvarig förvaltning/enhet
Kommunens organ för hantering och efterlevnad av nyttjande av allmän platsmark inklusive
torghandel är Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).
§ 2 Befogenhet
Kommunfullmäktiges senaste beslutade föreskrifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel är det regelverk som ÖSK har att verkställa och följa.
§ 3 Uppdatering
Kommunfullmäktige ska varje år uppdatera taxa och avgift för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel. I samband med uppdatering av taxa kan nytt upplåtelseändamål
läggas till och tas bort. Uppdatering sker i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark
inklusive torghandel. I samband med uppdatering av taxa kan också nya platser för torghandel läggas till och tas bort. Uppdatering sker i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser.
§ 4 Förändringar under gällande verksamhetsår
ÖSK har under gällande verksamhetsår möjlighet att, efter beslut i Förbundsdirektionen,
medge nytt upplåtelseändamål inom ramen för gällande taxor. Vidare kan ÖSK under gällande verksamhetsår, efter beslut i Förbundsdirektionen, lägga till och ta bort nya platser för
torghandel i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser.
§ 5 Överlåtelse (till föreningsverksamhet)
ÖSK kan årligen efter beslut i Förbundsdirektionen överlåta delar av hanteringen till förening. Förbundsdirektionen beslutar om ersättningsnivå beroende på hur stor del av hante-
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ringen som överlåts, dock ej mer än den totala intäkten av taxa och avgift.
§ 6 Platser
Platser för torghandel regleras i Bilaga 2 – Karta torghandelsplatser. På dessa platser krävs
inget polistillstånd för arrangerad torghandel enligt angivna tider i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel.
§ 7 Tider för försäljning/nyttjande av allmän platsmark
Tider för försäljning/nyttjande av allmän platsmark regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande
av allmän platsmark inklusive torghandel. För arrangerad torghandel krävs inget polistillstånd.
§ 8 Placering av varor, redskap och fordon
Varor och redskap får inte placeras så de utgör hinder för trafik och oskyddade trafikanter
eller mellan saluplatser, ej heller så att föremålen utgör hinder för funktionshindrade.
Under de tider som är tillåtna för nyttjande av allmän plats och/eller torghandel får inte fordon framföras eller placeras/parkeras på platsen.
§ 9 Förbud mot vissa varor
Försäljning av varor som bryter mot svensk lag får inte säljas på allmän platsmark.
§ 10 Försäljning av livsmedel
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen samt föreskrifter meddelade
med stöd av dessa.
§ 11 Renhållning, el och VA
En innehavare av saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla
ihop avfall och annat skräp från rörelsen. Avfallet och skräpet får inte slängas i behållare för
sopor avsedda för allmänheten.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg under försäljningstiden.
Nyttjande av el under försäljningstiden regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän
platsmark inklusive torghandel.
Tillgång till den allmänna VA-anläggningen regleras utanför dessa föreskrifter.
Tillgång till sopkärl eller annan renhållning regleras utanför dessa föreskrifter.
§ 12 Ansökan (hantering av ansökningar)
För alla typer av nyttjande av allmän platsmark krävs tillstånd från ÖSK (utöver andra ordinarie tillstånd för den typen av verksamhet och/eller försäljning man avser att bedriva på
platsen).
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Ansökan för fast torghandelsplats för arrangerad torghandel ska ske senast första vardagen i
januari. Vid beviljat tillstånd gäller det till sista december samma år. Vid flera ansökningar
för samma plats hanteras de i den ordning de inkommit. Har man haft tillstånd för 12 månader går platsen till annan sökande för nästkommande år. Man kan alltså inte ha samma plats
mer än 12 månader. Om inga andra intressenter finns kan man få samma plats mer än 12
månader i rad.
Fast plats gäller inte vid särskild marknads- eller evenemangsdag.
Drop-in-försäljare måste uppvisa tillstånd om man har sökt tidigare och har betalat för en
eller flera tillfällen. Har man inte tillstånd men meddelat sin ankomst ett dygn tidigare kan
man betala på plats (elektroniskt betalsystem som meddelas på hemsida). Ingen kontanthantering kommer ske. Kan man inte betala elektroniskt på plats måste man alltså ha sökt tillstånd innan och betalat mot faktura.
Betalning för övrig upplåtelse (ej torghandel) sker endast via faktura.
Vad som ska ingå i ansökan framgår av Ansökningsblankett nyttjande av allmän platsmark
inklusive torghandel.
Om man inte följer dessa föreskrifter eller det tillstånd som man erhåller vid godkänd ansökan hanteras överträdelser enligt § 17 i dessa föreskrifter.
§ 13 Fördelning av saluplatser vid torghandel
Vid fördelningen av saluplatser vid arrangerad torghandel tilldelas försäljarna, i första hand,
plats i enlighet med inlämnad ansökan (se § 12). För drop-in-försäljare tilldelas man plats i
den ordning som man kommer till försäljningsplatsen under förutsättning att man anmält sin
ankomst senat ett dygn innan till kontaktpersonen (§ 14).
Om en plats ej tas i anspråk av den som ansökt om det kan kontaktpersonen tilldela en dropin-försäljare platsen en timma efter försäljningstidens start.
§ 14 Kontaktperson
Kontaktperson för arrangerad torghandel samt nyttjande av allmän platsmark meddelas av
ÖSK, efter beslut i Förbundsdirektionen, och ska anslås på kommunens hemsida.
§ 15 Överlåtelse (innehavare)
Innehavare av tillstånd för nyttjande av allmän platsmark får inte överlåta tillståndet på någon annan.
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§ 16 Taxa och avgifter
Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande
av allmän platsmark inklusive torghandel.
§ 17 Överträdelser
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Vidare kan ÖSK ta ut en högre avgift för nyttjande av allmän platsmark om tillstånd saknas
och det inte föreligger något akut problem med anspråkstagande. Om den som tagit marken i
anspråk inte inkommer med en ansökan inom 24 timmar faktureras den högre avgiften. Har
ansökan inkommit faktureras nyttjandet enligt ordinarie taxa.
Föreligger akut problem avvisas man från platsen omedelbart. Lämnar man inte platsen då
upprättas en polisanmälan och den högre avgiften faktureras.
Avgiften regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel.
§ 18 Undantag
Verksamheter som är undantagna taxa och avgift regleras i Bilaga 1 – Taxa för nyttjande av
allmän platsmark inklusive torghandel.
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KF § 160/2018
Länsstyrelsens dnr 213-9765-2018

Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel
Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2018.
Avgift (om
Ändamål och yta

Tillfälle och innehåll

Taxa

Plats

Tider

tillstånd

Övriga tillstånd

saknas)
Försäljning
Stånd för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder, etc. (ej VA, sopor och toa)
Enligt Bilaga 2 – Karta
1.1.1

2,5 x 3 m

Drop-in torghandelsdag exkl. el

20 kr/dag

Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

150 kr/dag

torghandelsplatser

vara/tjänst

Enligt Bilaga 2 – Karta
1.1.2

2,5 x 3 m

Drop-in torghandelsdag inkl. el

25 kr/dag

Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

torghandelsplatser
Fast plats 1 år torghandelsdag exkl.
1.1.3

1.1.4

2,5 x 3 m

torghandelsplatser

Fast plats 1 år torghandelsdag inkl.

Enligt Bilaga 2 – Karta
840 kr

el

Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

el
2,5 x 3 m

vara/tjänst

Enligt Bilaga 2 – Karta
600 kr

200 kr/tdag

vara/tjänst
Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

torghandelsplatser

vara/tjänst
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Enligt Bilaga 2 – Karta
1.2.1

2,5 x 3 m x 2 st

Drop-in torghandelsdag exkl. el

30 kr/dag
Enligt Bilaga 2 – Karta

1.2.2

2,5 x 3 m x 2 st

Drop-in torghandelsdag inkl. el

50 kr/dag

Fast plats 1 år torghandelsdag exkl.

1.2.4

2,5 x 3 m x 2 st

torghandelsplatser

Fast plats 1 år torghandelsdag inkl.

Enligt Bilaga 2 – Karta
1 700 kr

1.3.2

2,5 x 3 m x 3 st

Drop-in torghandelsdag exkl. el

Drop-in torghandelsdag inkl. el

Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag
vara/tjänst

500

Beroende på

torghandelsplatser

kr/dag

vara/tjänst

Enligt Bilaga 2 – Karta

700

Beroende på

kr/dag

vara/tjänst

50 kr/dag

Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

70 kr/dag

Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag
Enligt Bilaga 2 – Karta

1 800 kr
el

2,5 x 3 m x 3 st

Enligt Bilaga 2 – Karta
50 kr/dag

mangsdag inkl. el

2,5 x 3 m x 2 st

Enligt Bilaga 2 – Karta
60 kr/dag

mangsdag exkl. el
2,5 x 3 m x 2 st

Enligt Bilaga 2 – Karta
100 kr/dag

mangsdag inkl. el

kr/dag

vara/tjänst

500

Beroende på

kr/dag

vara/tjänst

600

Beroende på

kr/dag

vara/tjänst

1000

Beroende på

kr/dag

vara/tjänst

Aviserad dag och tid
torghandelsplatser

Särskild marknads- eller evene1.5.2

Beroende på

Aviserad dag och tid
torghandelsplatser

Särskild marknads- eller evene1.5.1

300
Aviserad dag och tid

torghandelsplatser

Särskild marknads- eller evene2,5 x 3 m

vara/tjänst

Enligt Bilaga 2 – Karta
30 kr/dag

mangsdag exkl. el
1.4.2

Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

torghandelsplatser

Särskild marknads- eller evene2,5 x 3 m

vara/tjänst

Enligt Bilaga 2 – Karta
2 520 kr

el

1.4.1

Beroende på
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

torghandelsplatser

Fast plats 1 år torghandelsdag inkl.
1.3.4

vara/tjänst

torghandelsplatser

Fast plats 1 år torghandelsdag exkl.
2,5 x 3 m x 3 st

kr/dag

vara/tjänst

torghandelsplatser
1.3.3

Beroende på

Beroende på

Enligt Bilaga 2 – Karta
2,5 x 3 m x 3 st

500

Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

el

el

1.3.1

vara/tjänst

Enligt Bilaga 2 – Karta
1 200 kr

2,5 x 3 m x 2 st

Beroende på

kr/dag
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

torghandelsplatser
1.2.3

300
Fredag kl. 8-18 exkl. helgdag

torghandelsplatser

Aviserad dag och tid
torghandelsplatser
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Julgransförsäljning
Vardagar inkl. torghandelsdag och
2.1.1

2,5 x 3 x 3 st

ev. särskild marknads- eller evene-

Enligt tillstånd eller
170 kr/vecka

mangsdag

Mån-fre kl. 8-18 exkl. helgdag

1 700

+ aviserad dag och tid

kr/dag

Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

1 200

dag

kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta

Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

1 680

torghandelsplatser

dag

kr/dag

Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

1 800

dag

kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta

Mån-sön kl. 11-21 exkl. helg-

2 520

torghandelsplatser

dag

kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

3 600

torghandelsplatser

dag

kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

5 040

torghandelsplatser

dag

kr/dag

enligt Bilaga 2 – Karta

Ev. polis

torghandelsplatser

Foodtruck (ej VA, sopor och toa)
3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

3x6m

3x6m

3x8m

3x8m

Egen el

Inkl. el

Egen el

Inkl. el

1 200 kr/år

Enligt tillstånd

Polis, livsmedel

1 680 kr/år

1 800 kr/år

Livsmedel

Enligt tillstånd

Polis, livsmedel

2 520 kr/år

Livsmedel

Matvagn (ej VA, sopor och toa)
4.1.1

4.1.2

3x6m

3x6m

Egen el

Inkl. el

3 600 kr/år

Livsmedel

5 040 kr/år

Livsmedel
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4.2.1

4.2.2

3x8m

3x8m

Egen el

Inkl. el

Enligt Bilaga 2 – Karta

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

5 400

torghandelsplatser

dag

kr/dag

Enligt Bilaga 2 – Karta

Mån-lör kl. 11-20 exkl. helg-

7 560

torghandelsplatser

dag

kr/dag

Enligt tillstånd

Dygnet runt under säsong

5 400 kr/år

Livsmedel

7 560 kr/år

Livsmedel

Annat kommersiellt ändamål
Uteserveringar eller försäljningsstånd vid egen verksamhet
50 kr/m2 och

Uteservering med alkoholtillstånd
5.1.1

Sommarsäsong: 1/6 – 31/8
(staketkrav)
Uteservering med alkoholtillstånd

500

år
För- och eftersäsong: 1/4 – 31/5 +

2

100 kr/m och

5.1.2

Enligt tillstånd
(staketkrav)

1/9 – 31/10

Sommarsäsong: 1/6 – 31/8
krav)
Uteservering utan alkoholtillstånd (ej staket-

För- och eftersäsong: 1/4 – 31/5 +

krav)

1/9 – 31/10

Enligt tillstånd

Dygnet runt under säsong

Enligt tillstånd

Dygnet runt under säsong

30 kr/m2 och

år

Alkohol, livsmedel,

2

polis

kr/m2/dag

Livsmedel, polis

300

år

Resterande säsong: 1/11 – 31/3
krav)

Dygnet runt under säsong

170 kr/m2 och

Uteservering utan alkoholtillstånd (ej staket5.2.3

1 000

200
Enligt tillstånd

år

5.2.2

polis

kr/m /dag

20 kr/m2 och

Uteservering utan alkoholtillstånd (ej staket5.2.1

kr/m /dag
Dygnet runt under säsong

år

Alkohol, livsmedel,
2

kr/m2/dag

Livsmedel, polis

1 700
kr/m2/dag

Livsmedel, polis
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30 kr/m2 och
5.3.1

Försäljningsstånd (utanför butik)

Sommarsäsong: 1/6 – 31/8

300
Enligt tillstånd

Dygnet runt under säsong

Enligt tillstånd

Dygnet runt under säsong

Enligt tillstånd

Dygnet runt under säsong

år
För- och eftersäsong: 1/4 – 31/5 +
5.3.2

70 kr/m2 och

Försäljningsstånd (utanför butik)
1/9 – 31/10
Försäljningsstånd (utanför butik)

år

Resterande säsong: 1/11 – 31/3

Livsmedel, polis

700

170 kr/m2 och
5.3.3

kr/m2/dag

kr/m2/dag

Livsmedel, polis

1 700

år

kr/m2/dag

Livsmedel, polis

750
5.4.1

Fasta affischpelare, tavlor, skyltar

0 kr

Enligt bygglov

kr/sak
eller skylt

ÖSK:s självkostnad för
5.5.1

Skyltar enligt vägmärkesförordningen

1 700
Enligt tillstånd

inköp samt

kr/skylt

arbete

Tillfälligt affischställ, ”trottoarpratare”, tidnings5.6.1

150
0 kr

ställ, etc.

Enligt tillstånd

Mån-lör kl. 8-18
kr/sak

Bygglov
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Polis, intyg om att årlig
kontroll har utförts av
500 kr/2
5.7.1

Tivoli, cirkus

1 000
Enligt tillstånd

rätt myndighet avse-

Tor-sön

dagar

kr/dag
ende djurhållning ska
ingå i ansökan

Försäljningstält eller stånd vid annat tillfälle än
5.8.1

1 700
Exkl. el

800 kr/dag

Enligt tillstånd

Enligt tillstånd

torghandelsdag

Polis
kr/dag

Övrigt ändamål
Tillfälliga upplag, bodar, provisoriska byggna6.1.1

0 kr

Enligt tillstånd

300

Polis, ev. bygglov, ev.

kr/dag

TA-plan

Enligt tillstånd

der, byggnadsställningar, etc.

500
1 700

kr/tillstånd +
6.2.1

Övrig upplåtelse (minimiavgift + självkostnad)

Enligt tillstånd
ÖSK:s självkostnad

Enligt tillstånd
kr/dag

Polis, ev. bygglov

Taxa
Gäller från och med 2019-01-01

Undantag
Skolklasser är undantagna avgift för § 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1,
7.1.1
1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 5.8.1 och 6.2.1. Gäller ej vid återkommande nyttjande.

Ideella föreningar utan vinstsyfte är undantagna avgift för § 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,
7.2.1

1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 5.8.1 och 6.2.1. Gäller ej vid återkommande
nyttjande.
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Torghandel Taxitorget Högsby
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Datum: 2017-11-27

Ansökan nyttjande av allmän platsmark 1 (3)
inkl. torghandel

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skicka den sedan till Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred eller via e-post osk@osk.hultsfred.se. Mejlet eller kuvertet
märks med ”Ansökan nyttjande av allmän platsmark”.
Sökande
Namn eller företagsnamn

Adress

Postnummer

E-post

Person- eller organisationsnummer

Ändamål och plats
Ändamål (ange taxekod enligt Bilaga 1, flera koder möjliga)

Plats (beskriv var och/eller bifoga karta)

Tider
Ange vilken tid nyttjandet önskas ske (endast om taxekod medger andra tider)

Postort

Tfn/mobil

Ansökan nyttjande av allmän platsmark 2 (3)
inkl. torghandel

Fakturauppgifter
Märkning/referens

Fakturaadress

Underskrift sökande

Postnummer

Postort

Datum

Namnförtydligande

Beslut (ifylles av kontaktperson för torghandel och/eller ÖSK)
Beslutad taxekod

Plats (hänvisning eller bifogad karta)

Totalt pris och betalning

Beslutade tider

Eventuella restriktioner

Underskrift beslutande

Namnförtydligande

Datum

Ansökan nyttjande av allmän platsmark 3 (3)
inkl. torghandel

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
Box 507
577 26 Hultsfred
osk@osk.hultsfred.se
0495-24 00 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna
handlägga din ansökan/anmälan och behandlingen av dina personuppgifter är
därför nödvändig.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta
kontakt med ÖSK och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om ÖSK:s hanterande av personuppgifter
eller om du har klagomål, så kan du vända dig till ÖSK:s dataskyddsombud.
Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

