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§ 1.
Allmän försäljningsplats i Sandviken är Jerntorget.
§ 2.
På allmän försäljningsplats upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser.
Fast saluplats upplåtes för bestämd tid, minst en månad och högst ett år.
Tillfällig saluplats upplåtes för viss dag.
Upplåtelsen görs av den som av Tekniska nämnden utsetts att övervaka
och ordna handeln på allmän försäljningsplats (torgansvarig).
Innehavare av saluplats skall på lämpligt ställe på saluståndet ha tydlig
skylt som anger innehavarens namn, adress och telefon.
Saluplats får ej av innehavaren överlåtas till annan utan medgivande av
torgtillsynaren.
Slutar den som har en fast saluplats med sin torghandel, skall anmälan
göras till torgansvarig.
För saluplats får kommunen ta betalt enligt taxa.
§ 3.
Varor som kan befaras komma att medföra avsevärd olägenhet ur ordningssynpunkt, får icke försäljas på allmän försäljningsplats.
§ 4.
Vid upplåtelse av saluplats skall iakttagas,
att tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning de anländer samt
att såvitt möjligt varor av enahanda eller likartat slag sammanföres i en
eller flera gemensamma grupper eller rader.
§ 5.
Om saluhållande av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller vad som
stadgas i livsmedelslagen (SFS 1971:511) och livsmedelsförordningen
(SFS 1971:807) och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter.
§ 6.
Torghandel får äga rum alla vardagar.
Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 och sluta vintertid klockan 18,
sommartid 20, där ej den torgansvarige medgivit undantag. Almanackans
årsbestämmelser skall gälla.
Försäljare får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids
början besätta saluplats.
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Varor och redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter
försäljningstidens slut.
Har innehavare av fast saluplats inte vid försäljningstidens början intagit
saluplatsen eller gjort anmälan till den torgansvarige att platsen senare på
dagen kommer att intagas, får den torgansvarige låta annan använda platsen som tillfällig saluplats.
Tekniska nämnden får vid enstaka tillfällen upplåta hela Jerntorget för
särskilda arrangemang. Samråd skall först ske med innehavare av
torgplatser och andra som kan beröras av den tillfälliga upplåtelsen.
Erforderliga tillstånd skall alltid föreligga från polismyndigheten.
Behöver saluplats av särskild anledning helt eller delvis utrymmas skall
vad polismyndigheten i detta avseende bestämmer gälla.
§ 7.
Partitorghandel får endast äga rum på tider och platser som Tekniska
nämnden bestämmer.
§ 8.
De gångar som är anordnade för trafik utmed eller mellan saluplatserna
får icke belamras med varor eller redskap eller på annat sätt.
§ 9.
Avfall och annat skräp skall senast när handeln för dagen avslutats samlas
ihop av försäljaren och bortföras eller läggas i därför avsedd behållare.
§ 10.
Polismyndighet enligt denna torghandelsstadga är polisstyrelsen i Sandvikens polisdistrikt.
§ 11.
Om straff och annan påföljd av förseelse mot bestämmelserna i denna
torghandelsstadga gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen
(1993:1617).
Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och med stöd av denna lagstiftning meddelade föreskrifter
medför straff enligt nämnda författningar.
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