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Regler för torghandel
PLATSER OCH TIDER FÖR TORGHANDEL
Kils kommun upplåter plats för torghandel på parkeringen mellan Storgatan
och musikskolan och på anvisad plats i anslutning till järnvägsstationen under
följande tider:
Helgfria onsdagar, fredagar och lördagar
Dag före helgdag
Dagen före midsommarafton
Alla dagar under Kil Hela Veckan
Torsdagen före Alla Helgons Dag
Skyltsöndagen
De fyra adventssöndagarna
Alla vardagar under tiden 15-23 december
Endast markerade platser är upplåtna till torghandel.
ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Tillstånd för torghandel söker du hos Polismyndigheten.
FASTA OCH TILLFÄLLIGA PLATSER
Det finns både fasta och tillfälliga torghandelsplatser. Fast torghandelsplats
upplåts per kalenderår. Upplåtna platser registreras och markeras på karta.
Tillfällig torghandelsplats upplåts endast för en viss dag. Administrationen
sköts av tekniska nämnden.
FÖRDELNING AV TORGHANDELSPLATS
Tillfälliga och fasta torghandelsplatser tilldelas försäljarna i den ordning som
ansökan kommer in till tekniska nämnden.
Fler än en torghandelsplats får endast tilldelas samma person om det kan ske
med hänsyn till tillgången på platser.
Innehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas till någon
annan.
Om innehavaren av en fast torghandelsplats upphör med sin torghandel ska det
snarast anmälas till tekniska nämnden.
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TIDER FÖR FÖRSÄLJNING
Torghandel får ske på följande tider:
Försäljningen får börja tidigast kl. 07.00 och sluta senast kl. 18.00.
Försäljaren får inte tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstids början
lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens
slut.
FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL
Vid försäljning av livsmedel på torghandelsplats gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i Livsmedelslagen 2006:804, Livsmedelsförordningen
2006:813 och Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
PLACERING AV VAROR, REDSKAP OCH FORDON
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik
utmed eller mellan torghandelsplatserna.
Under försäljningstid får inte försäljarna framföra eller parkera sina fordon på
torghandelsplatsen.
Uppställning av fordon eller släpvagn på torghandelsplatsen kräver tillstånd av
tekniska nämnden.
RENHÅLLNING
Innehavaren av en torghandelsplats är skyldig att senast 1 timme efter
försäljningstidens slut, samla ihop allt avfall och annat skräp från rörelsen, samt
på lämpligt sätt forsla bort det.
Innehavaren ska se till att hålla torghandelsplatsen ren och snygg.
DISPENS
Tekniska nämnden får meddela tillfälligt avsteg från dessa regler om
torghandel.
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