Torghandelsstadga fö r Ystads kommun
Beslutad av kommunfullmäktige 2008-10-16 samt reviderad 2010-12-16

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Ystads kommun
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 upprätthålla den allmänna ordningen (1993:1617).

2§

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter
till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Stortorget, Österportstorg, Sankt
Knuts torg och Bollhusgatans mitt.

3§

För alla särskilda evenemang samt försäljning krävs tillstånd från polismyndighet.

Fasta och tillfälliga saluplatser
4§

På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser:
Fasta och tillfälliga saluplatser upplåtes av Samhällsbyggnadsnämnden på bestämd
tid. Innehavare av sådan plats skall, enligt anvisning från torgvakten, väl synligt på
framsidan av saluståndet uppsätta skylt med namn, adress och telefonnummer.
Tillfällig saluplats upplåtes endast för viss dag och anvisas av person som av
Samhällsbyggnadsnämnen utsetts att övervaka ordna handeln på allmän
försäljningsplats.
Saluplats får ej av innehavaren överlåtas till annan.
Upphör innehavaren av fast saluplats med sin torghandel skall skriftlig anmälan
göras till Samhällsbyggnadsnämnden.
För att erhålla saluplats erfordras uppvisande av giltig F-skattesedel.
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Fördelning av saluplatser
5§

Vid fördelning av saluplatser gäller följande:
Tillfälliga salutplatser tilldelas försäljarna i den ordning de kommer till
försäljningsplatsen.
Fasta saluplatser tilldelas försäljarna enligt kösystem. Bestämmelser om och avgifter
för kösystem beslutas genom separat beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången av platser. När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara
belägna intill varandra, dock högst 3 platser per person.
I fall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstiden början har intagit
platser eller vid akuta förhinder gjort anmälan till torgvakten att platsen kommer
utnyttjas senare under dagen, har nämnden rätt att låta någon annan använda platsen
som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning
6§

Torghandel får ske på följande tider:
Försäljningen får ske måndag-lördag och börja tidigast kl 08.30 och pågå längst till
kl 19.00.
Har torgplatsen ej ianspråktagits senast kl 08.30 kan aktuell saluplats tilldelas enligt
bestämmelserna om tillfällig saluplats.
Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstid början lägga
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och redskap skall vara
bortförda senast en halvtimme efter försäljningstidens slut.
Försäljning av tillagade livsmedel kvälls- och nattetid efter kl 16.00 tillåts på
Österportstorg samt Sankt Knuts torg. Försäljning får som längst pågå till kl 04.00.
Musik/ljudanläggning är inte tillåtet.
Innehavare av fast saluplats skall bedriva försäljning minst 100 dagar/år och minst 3
timmar per försäljningstillfälle.

Typ av varor och produkter på olika platser
7§

Stortorget

I första hand ska försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost, bröd och fisk
samt blommor och växter ske från detta torg. Försäljning av tillagade livsmedel får
ej ske i salustånden. Försäljning av glass, korv och dylikt medges på två torgplatser
närmast Gamla Rådhuset. I övrigt kan enstaka undantag medges om krav på
renhållning, hygien och utformning kan efterlevas.
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Ersättningstorg: I första hand ska prövning göras om torghandel kan ske i anslutning
till Stortorget. Sådana platser kan vara parkeringsplatserna och gatan söder om
Stortorget. Vid beslut ska hänsyn tas till gåendes trygghet, trafiksäkerheten och
transporter. Det kan vid enstaka tillfällen finnas behov till stängning av gatan för
genomfart. Då det inte är möjligt att nyttja ersättningsplatser enligt ovan hänvisar
man till Sankt Knuts torg och/eller Bollhusgatans mitt.
Sankt Knuts torg
Blandad torghandel inklusive tillagade livsmedel.
Österportstorg
Blandad torghandel inklusive tillagade livsmedel.
Försäljning av julgranar får med Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd ske under
tiden från och med den 1 december till och med den 24 december.
Saluplats kan upplåtas kostnadsfritt för loppmarknadsändamål på lördagar i mån av
plats.
Ersättningstorg: Då Österportstorg används för evenemang är ersättningstorg för
torghandel Sankt Knuts torg och/eller Bollhusgatans mitt.
Ersättningsplats för loppmarknadsändamål är Bollhusgatans mitt.
Bollhusgatans mitt
Blandad torghandel inklusive tillagade livsmedel.
Saluplats kan upplåtas kostnadsfritt för loppmarknadsändamål på lördagar i mån av
plats.
Större fordon för exponering av varor, reklam etc hänvisas till Nattmans torg.
Trafiken får ej blockeras.

Saluståndens utformning på Stortorget
8§

Salustånd ska bestå av ett bord och ha en öppen karaktär. Försäljning bör i första
hand ske från bord. Utförande i övrigt ska fylla skäliga anspråk på prydlighet.
Salutstånd får inte överskrida mått på erhållen torgplats.

Särskilda evenemang som kan påverka torghandeln
9§

På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får Samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljningen i särskilt fall skall
ske vid andra tider och på andra platser (se § 7) än vad som stadgas ovan eller helt
ställas in.

Förbud mot försäljning av vissa varor
10 §

Varor vilkas försäljning kan komma att medföra avsevärd olägenhet ur
ordningssynpunkt, som t ex knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor,
får inte säljas på allmän försäljningsplats.
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Försäljning av livsmedel
11 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen
(SFS 2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor och redskap
12 §

Varor och redskap får inte placeras utanför markerad saluplats (15 m2) eller på de
gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna. Saluståndens
placering skall ske enligt karta för respektive plats.

Placering av fordon
13 §

Fordon ska rymmas inom hyrd torgplats, mer plats får inte hyras för
fordonsuppställning.

Renhållning m m
14 §

Innehavaren av en saluplats är skyldig att senast en halv timme efter
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen. Innehavaren
skall se till att saluplatsen hålles ren och snygg.

Elförsörjning
15 §

På platser upplåtna för allmän försäljning skall kommunen tillhandahålla säker
inkoppling för el (10 ampere). Tillkopplad el-utrustning ska vara anpassad till
kommunens inkoppling för el och uppfylla gällande elskyddsföreskrifter.
Innehavaren av en saluplats är skyldig att medföra intyg från auktoriserad elektriker.
Vid el-överslag eller komplikationer av motsvarande karaktär kontaktas torgvakten
vardagar kl 08-18 samt lördagar 08-15. Övrig tid har kommunen inte någon jour för
el-överslag eller komplikationer av motsvarande karaktär.

Avgift
16 §

För användning av allmän försäljningsplats med därtill erforderlig elektricitet har
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av
Kommunfullmäktige.

Allmänna föreskrifter
17 §

Torghandlare är skyldig att följa de anvisningar Samhällsbyggnadsnämnden,
polismyndighet eller annan tillsynsmyndighet kan finna skäligt att meddela, samt att
iaktta allmän ordning och skötsamhet.

Överträdelse av föreskrift
18 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter i denna stadga kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 stycket ordningslagen (1993:1617).
Samhällsbyggnadsnämnden äger rätt att häva upplåtelse eller tillfälligt avstänga
torghandlare som inte efterföljer torghandelsstadgan.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2009-01-01.
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