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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 torgen i kommunen.  

 
 Syftet med föreskrifterna är att 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 samt Sankt Petri Kyrkoplan.  

 
3 § För särskilda evenemang krävs tillstånd från polismyndighet.  
 
Fasta och tillfälliga torgplatser 
4 § På de allmänna försäljningsplatserna upplåtes fasta eller tillfälliga torgplatser av 

samhällsbyggnadsnämnden på bestämd tid. 
 
 Försäljaren på en sådan plats ska enligt anvisning från trafikövervakare, väl synlig på 

framsidan av torgståndet, uppsätta skylt med namn, adress och telefonnummer. 
  
Tillfällig torgplats upplåtes endast för viss dag av trafikövervakare som övervakar och 
fördelar torgplatser.  
 
Försäljaren på en torgplats får inte överlåta torgplatsen till annan.  
 
Upphör försäljaren på en fast torgplats med sin torghandel ska skriftlig anmälan göras 
till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Vid försäljning på torgplats ska den sökande uppvisa giltig F-skattsedel i enlighet med 
Skatteverkets regler. Försäljning som bedrivs inom ramen för skolverksamhet och 
ideella föreningar omfattas inte av detta krav.  

 
Fördelning av torgplatser 
5 § Vid fördelning av platser gäller följande: 

 
Tillfälliga torgplatser tilldelas försäljarna av trafikövervakarna i den ordning de kommer 
till försäljningsplatsen.  
 
Fasta torgplatser tilldelas försäljarna enligt kösystem.  
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Fler än en torgplats, fasta och tillfälliga, får tilldelas samma försäljare endast när det kan 
ske med hänsyn till tillgången av platser. När flera platser tilldelas en försäljare, dock 
högst 3 platser per försäljare, bör platserna vara belägna intill varandra.  
 
Ifall en försäljare på en fast torgplats senast klockan 08.30 inte har intagit platsen, eller 
gjort anmälan till trafikövervakarna att platsen kommer utnyttjas senare under dagen, 
har trafikövervakarna rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig torgplats, 
enligt bestämmelserna om tillfällig torgplats.  

 
Tider för försäljning 
6 § Tillfälliga torgplatser 

Försäljning får ske måndag till och med lördag. Försäljarna får från klockan 08.30 till 
09:30 inta sina torgplatser och påbörja försäljning. Försäljning får ske fram till klockan 
20.30 då varor och redskap ska vara bortförda från torgplatsen. 

 
 Fasta torgplatser 

Försäljning får ske måndag till och med söndag. Försäljarna får från klockan 07.00 till 
klockan 08:30 påbörja försäljning. Försäljning får ske fram till klockan 20.30 då varor 
och redskap ska vara bortförda från torgplatsen. 
 
Tillstånd för försäljning efter klockan 20:30 söks hos polismyndigheten. 
 
Försäljare av fast årstorgplats ska bedriva försäljning minst 100 dagar/år och minst 3 
timmar per försäljningstillfälle. 

 
Typer av varor och produkter på olika platser 
7 § Stortorget 

På Stortorget är utbudet av varor och produkter inriktat mot frukt, grönsaker, ost, bröd 
och fisk samt blommor och växter. Det finns två anvisade torgplatser som är 
reserverade för matvagnar. Försäljning av andra typer av varor samt matvagnar hänvisas 
till Österportstorg.  
 
Torgplatserna på Stortorget är utmärkta i markbeläggningen.  

 
Ersättningstorg:  
Då försäljning inte kan ske från Stortorget hänvisas i första hand försäljning till 
Österportstorg, sen till Sankt Knuts torg och sist till Sankt Petri Kyrkoplan.  

 
Sankt Knuts torg  
Torghandel inklusive försäljning av livsmedel får ske från Sankt Knuts torg.  

 
Österportstorg  
Torghandel inklusive försäljning av livsmedel och julgranar får ske från Österportstorg.  
 
Torgplatserna på Österportstorg är utmärkta i markbeläggningen.  
 
Loppisförsäljning får även ske, se 10 §. 
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Musik- och ljudanläggning 
8 § Musik- och ljudanläggning kräver polistillstånd. 
 
Saluståndens utformning på Stortorget 
9 §  Torgståndet ska i sitt utförande vara helt och rent. 
 
Loppisförsäljning  
10 § Försäljning på Österportstorg får ske helgfria lördagar under hela året i mån av plats, 

samt helgfria onsdagar under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 
september.  

 
 Försäljarna får från klockan 07:00 börja lägga upp varor och redskap samt påbörja 

försäljning på anvisad plats enligt karta på Ystads kommuns hemsida. Från och med 
klockan 08:30 får försäljning även ske på lediga fasta platser avsedda för torghandel. 
Försäljning får ske fram till klockan 18.00, då även varor, redskap och avfall ska vara 
bortförda från torgplatsen.  

 
 Torgplatsens yta får max vara 3 x 2,5 meter.  
 
 Endast begagnade produkter får säljas, s.k. ”loppissaker”.  
 
 Ersättningsplats för loppmarknadsändamål är Rådhusparken.  
 
Särskilda evenemang som kan påverka torghandeln 
 11 § På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger 

får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljningen i särskilt fall ska ske vid andra 
tider och på andra platser (se 6 och 7 §) än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.  

 
Försäljning av livsmedel 
12 § 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 
13 § Varor och redskap får inte placeras utanför markerad torgplats. 
 
Tillåtelse av motorfordon 
14 § Upphävd av Länsstyrelsen Skåne den 15 mars 2022. 

 
Renhållning och avfallshantering  
15 § Försäljaren på torgplatsen ska samla ihop och bortforsla allt avfall och annat skräp 
 från platsen senast när försäljningen är avslutad för dagen. 
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Elförsörjning 
16 § På platser upplåtna för allmän försäljning ska kommunen tillhandahålla säker inkoppling 

för el. Tillkopplad el-utrustning ska vara anpassad till kommunens inkoppling för el och 
uppfylla gällande el-skyddsföreskrifter. El-kort kan köpas av Ystads kommun. 

 
Avgift 
17 § För användning av allmän torgplats med därtill elanslutning har kommunen rätt att ta ut 

en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. I denna avgift 
ingår ej elförsörjning, vilken betalas separat.  

 
 Plats kan upplåtas mot en avgift för loppmarknadsändamål på Österportstorg. Avgiften 

betalas i parkeringsautomaten vid Nya Rådhuset. Biljett gäller som kvitto och ska kunna 
visas upp. 

 
Allmänna föreskrifter 
18 § Torghandlare är skyldiga att följa de anvisningar samhällsbyggnadsnämnden, 

polismyndighet eller annan tillsynsmyndighet kan finna skäligt att meddela, samt att 
iaktta allmän ordning och skötsamhet.  

 
Överträdelse av föreskrifter 
19 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskriften i denna stadga kan 

dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 stycket ordningslagen (1993:1617). 
 
 Andra stycket är upphävd av Länsstyrelsen Skåne den 15 mars 2022. 
  
 I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
  
 
 
 


