
SIBBO KOMMUNS TORGREGLER FRÅN 20.6.2017 

ALLMÄNT 

1. Vid utövande av torghandel ska utöver lagar, förordningar och kommunala bestämmelser även
bestämmelserna i dessa torgregler samt god köpmannased iakttas.

Torghandeln övervakas av torgens kontaktperson och hälsoinspektörerna. 

OMRÅDEN SOM ANVÄNDS FÖR TORGHANDEL 

2. För torghandel anvisas följande områden:

 Nickby torg

 Söderkulla torg

Tekniska utskottet kan särskilt anvisa också något annat område för ändamålet och av särskilda skäl 
bevilja undantag för tillfällig försäljning. 

ALLMÄNNA VILLKOR 

3. Torghandlaren ska i sin verksamhet iaktta ordningslagen, miljövårdsföreskrifterna, avfallshante-
ringsbestämmelserna samt bestämmelserna och anvisningarna i dessa torgregler.

På torget får säljas alla slags produkter som uppfyller förutsättningarna i lagar, förordningar och be-
stämmelser.  

Försäljaren ansvarar själv för sina försäljningsprodukter, produkternas kvalitet och de tillstånd som 
försäljningen kräver. Kommunen ansvarar inte för produkternas kvalitet eller de tillstånd som försälj-
ningen kräver. 

Försäljningen sker inom ramen för hälsovårdsmyndigheternas bestämmelser om torghandel samt un-
der övervakning av hälsoinspektören och tekniska utskottet. 

Information om försäljning och servering av livsmedel  

Livsmedelsföretagaren är enligt lagstiftningen skyldig att göra en anmälan om servering och försälj-
ning av livsmedel till miljöhälsovården i Borgå stad senast fyra vardagar innan försäljningen inleds. 
Blankett och ytterligare information: https://www.borga.fi/torgforsaljning-marknader-basarer-pop-up-
restauranger-mobila-livsmedelslokaler  

Om en försäljningsvagn eller motsvarande mobil livsmedelslokal inte har registrerats som livsmedels-
lokal, ska den registreras senast fyra veckor innan verksamheten inleds. 

Anmälan on försäljning och servering av livsmedel behöver inte göras när de risker som hänför sig till 
verksamheten är låga, när företagaren är en enskild person eller verksamheten inte kan betraktas 



som idkande av näring. Sådan verksamhet är till exempel av privatpersoner, församlingar, idrottsför-
eningar eller hobbyklubbar utförd småskalig försäljning eller servering av livsmedel såsom kaffeserve-
ring, servering av bulle, småbröd och smörgåsar. 

Tillverkning, servering och försäljning av livsmedel förknippas däremot med hög risk och kräver att 
anmälan görs.   

Mer information 
Borgå stad, miljöhälsovården 
Teknikbågen 1 A 
06100 BORGÅ 
tfn 040 168 8844 
ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi 
https://www.borga.fi/miljohalsovard 
https://www.borga.fi/livsmedelstillsyn 

FÖRSÄLJNINGSTID 

4. Den dagliga torgförsäljningstiden är kl. 7.00–21.00. Varor, fordon som används vid försäljningen,
försäljningsstånd och -bord samt andra försäljningsredskap får föras till torget tidigast en timme före
försäljningstiden. Efter försäljningstidens slut ska alla varor, fordon och försäljningsredskap föras bort
utan dröjsmål, dock senast inom en timme.

Kommuntekniska chefen kan av särskilda skäl tillfälligt begränsa eller förlänga försäljningstiden eller 
helt förbjuda torghandel. 

UTHYRNING AV FÖRSÄLJNINGSPLATSER 

5. Försäljning kan ske på en s.k. dag-, månads- eller årsplats. Kommunstyrelsen fastställer kommu-
nens avgifter för försäljningsplatserna och villkoren gällande försäljningsplatserna. Försäljningsplat-
sernas hyra betalas i förväg antingen kontant eller per faktura. Försäljningsplatserna hyrs ut av tor-
gets kontaktperson. Kommunen ansvarar för torgets underhåll och renhållning.

Torghandlaren har inte rätt att överlåta försäljningsplatsens hyresrätt till en tredje part utan kommu-
nens tillstånd. 

Avgifter för försäljningsplatserna (ruta 4x4 m) 

dagplats 10 €/dag (inkl. moms 24 %) 
månadsplats 40 €/månad  (inkl. moms 24 %) 
årsplats 250 €/år  (inkl. moms 24 %) 

El och vatten ingår inte i försäljningsplatsernas hyresavgift.   

Årsplatserna hyrs ut för årets alla dagar. Försäljningsplatserna placeras i enlighet med de bifogade 
ritningarna. Års- och månadsplatserna faktureras skilt eller de kan betalas i förväg på samma sätt 
som dagplatserna. 

Dagplatserna överlåts mot betalning (kontant betalning eller med bankkort). Dagplatsen kan reserve-
ras föregående dag genom att betala hyran till torgets kontaktperson.  



Allmännyttiga aktörer såsom organisationer, föreningar och klubbar, teater- och konstnärsgrupper 
samt boende- och byföreningar har möjlighet att avgiftsfritt presentera sin verksamhet på torget. Torg-
platsen måste dock reserveras i förväg. 

SALUSTÅND OCH FÖRSÄLJNINGSREDSKAP 

6. Salustånden, försäljningsborden och de övriga redskapen ska hållas snygga och hela.

Den främre kanten av torgborden som används vid försäljning av livsmedel ska vara minst 70 cm 
ovanför marken. 

Transport- och förvaringslådorna för livsmedel ska förvaras på ändamålsenliga underlag tillräckligt 
högt ovanför marken så att lådorna och livsmedlen som förvaras i dem inte blir smutsiga eller våta. 

Torghandlaren är skyldig att skaffa sig ett bord eller stånd samt förse det med en skylt (minimistorlek 
A4) av vilken tydligt framgår försäljarens namn och kontaktuppgifter. Om försäljningsplatsen är ett tält 
eller en motsvarande lätt konstruktion, är torghandlaren skyldig att se till att det inte flyttar på sig eller 
går sönder av vinden. 

TRAFIK 

7. Komplettering av försäljningsborden under försäljningstid ska ske snabbt och fordon får inte i onö-
dan stå på torgområdet.

Tomgångskörning med motorfordon är förbjuden och det är förbjudet att parkera bilen på torget under 
torgtiden utan parkeringstillstånd. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

8. Torghandlaren ska se till att avfallet på försäljningsplatsen inte sprids i omgivningen under försälj-
ningsdagen samt rengöra sin försäljningsplats efter försäljningen och avlägsna avfallet. De närmaste
ekopunkterna i Nickby finns i anslutning till S-Market (Svedjeängsstigen 1) och i Söderkulla i anslut-
ning till S-Market (Amiralsvägen 2) och K-Market (Järnvägsgränd 4).

Om det förekommer olägenheter eller störningar, har kommuntekniska chefen rätt att häva hyresavta-
let med omedelbar verkan. 

Med avvikelse från dessa torgregler kan kommuntekniska chefen avgiftsfritt bevilja tillgång till eller 
hyra försäljningsplatser på torget för allmänna festligheter eller annat särskilt behov eller anvisa torget 
för annat ändamål än försäljning. 

IKRAFTTRÄDANDE 

9. Dessa uthyrningsvillkor träder i kraft 20.6.2017 och gäller tills vidare.


