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Teknik- och fritidsförvaltningen
Datum

Er Referens

Handläggare

Vår Referens

Version
2019-01-25

Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
Stadshuset
261 80 Landskrona

Ansökan om fast torgplats
Till ansökan ska kopia på torghandlarens företags registreringsbevis, F-skattebevis eller F-skattesedel
bifogas.
Namn

Företag

Adress

Postnummer och ort

E-post

Organisationsnummer

Typ av varor som säljs

Telefonnummer

Antal torgplatser

Nummer på torgplats/torgplatser

Ansökan avser:
Rådhustorget

Kasernplan

Månadshyra

Årshyra två dagar i veckan, onsdag och lördag

Årshyra sex dagar i veckan, måndag och lördag, enbart Rådhustorget
Önskar lån av torgstånd inkl ställning och taktäckning ( Depositionsavgift 2500 kr per enhet )
Tidsperiod:
From

Landskrona stad
Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
261 80 Landskrona

Tom

Tfn 0418-47 00 00
teknikfritid@landskrona.se
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140

2(2)

INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom Landskrona stads växel
på telefonnummer 0418 – 47 00 00. Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00
00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga ansökan. De uppgifter vi behöver är sökandens
namn, adress, e-post, telefonnummer, företagsnamn och organisationsnummer.
Den rättsliga grunden för behandlingen är en uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
Vi bevarar dina uppgifter. Rättslig grund för detta är arkivlagen.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har också rätt att i
vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i strid med
offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot
behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan behandla din ansökan. De
uppgifter som du sedan tidigare skickat till nämnden kommer dock att fortsätta behandlas inom ramen
för offentlighetsprincipen.
Jag har tagit del av ovanstående information enligt dataskydds-förordningen och ”Särskilda
bestämmelser för upplåtelse av torgplats i Landskrona stad” daterad den 29 maj 2018.
Om torghandlaren bryter mot angivna villkor eller lämnar vilseledande uppgifter är rätten till
torgplatsen förverkad, varvid betald avgift inte kan krävas tillbaka.
Jag ansöker härmed om fast torgplats.

Landskrona
_________________________
Datum och underskrift

BESLUT
Tillstyrkes

Avstyrkes

Torgplats nr

________________
Datum och underskrift
Landskrona stad
Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
261 80 Landskrona

Tfn 0418-47 00 00
teknikfritid@landskrona.se
Besöksadress Drottninggatan 7
www.landskrona.se

Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
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2018-05-29

Särskilda bestämmelser för upplåtelse av torgplats i Landskrona stad
1 § Allmänt
För upplåtelsen gäller ”Ordningsföreskrifter för torghandel i Landskrona stad”, dessa särskilda
bestämmelser och att följa de anvisningar teknik- och fritidsämnden, dess tjänstemän, torgvakt,
polisman eller andra tillsynsmyndigheter kan finna skäligt att meddela, samt att iaktta allmän
ordning och skötsamhet.
2 § Abonnemang av torgplats
Trafik- och tillståndsenheten upplåter torgplats med månadshyra och helårshyra för två eller sex
veckodagar, nedan benämnt fast torgplats. Trafik- och tillståndsenheten upplåter även
dagshyra, nedan benämnt tillfällig torgplats.
På Rådhustorget upplåts torgplatser för försäljning av livsmedel och växter. Under förutsättning
att torghandlaren har fast torgplats med helårshyra är försäljning av begagnade varor och
hantverk tillåten på Rådhustorget.
På Kasernplan upplåts torgplatser för försäljning av begagnade varor och hantverk.
Trafik- och tillståndsenheten kan medge undantag för försäljning av andra varor på Kasernplan
och Rådhustorget.
En torgplats är 3 ggr 3 m. En plats för ”bakluckeloppis” är 2,5 m bred och 5 m lång.
Ansökan om fast torgplats ställs till Trafik- och tillståndsenheten, Kopia på Torghandlarens
företags registreringsbevis, F-skattebevis eller F-skattesedel ska bifogas.
Torghandlaren har inte rätt till nedsättning av avgiften vid tillfälligt hinder eller avbrott i
nyttjanderätten till följd av underhållsarbeten på torgplatsen eller annan därmed jämförlig
omständighet, såsom karneval eller liknande stora arrangemang beslutade av staden.
Torghandlaren får inte utan Trafik- och tillståndsenhetens skriftliga medgivande överlåta eller på
annat sätt upplåta torgplatsen till annan.
3 § Tider för torgförsäljning
Tider för Kasernplan
Tillfällig torgplats, ej bakluckeloppis:
Vardag 08:00 – 16:00, lördag 08:00 – 15:00. Bakluckeloppis endast lördag 08:00 – 15:00.
Torgplats tilldelas av torgvakt 08:00 och skall vara etablerad och klar senast 09:00.
Fordon, utrustning och varor får inte finnas på salutorgsytan innan torgvakt tilldelat torgplats.
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Fast torgplats, ej bakluckeloppis:
Vardag 07:00 – 16:00, lördag 07:00 – 15:00.
Torgplatsen skall vara etablerad och klar senast 08:00.
Fordon, utrustning och varor får inte finnas på torget före 06:00.
Tider för Rådhustorget
Tillfällig torgplats:
Vardag 08:00 – 16:00, lördag 08:00 – 15:00.
Torgplats tilldelas av torgvakt 08:00 och ska vara etablerad och klar senast 09:00.
Fordon, utrustning och varor får inte finnas på torget innan torgvakt tilldelat torgplats.
Fast torgplats:
Vardag 07:00 – 16:00, lördag 07:00 – 15:00.
Torgplatsen ska vara etablerad och klar senast 08:00.
Fordon, utrustning och varor får inte finnas på torget före 06:00.
Samtliga torgplatser ska vara lämnade 30 minuter efter försäljningstidens slut.
Torghandlare med tilldelad plats är skyldig att under torgdag etablera torgplatsen enligt ovan.
Trafik- och tillståndsenheten kan i annat fall för dagen upplåta platsen till annan utan att
kompensera torghandlaren med den tilldelade platsen.
4 § Fördelning av torgplatser
Tillfällig torgplats tilldelas av torgvakt med start kl: 08:00 och sker i den ordning som säljarna
anländer till platsen. En säljare kan få tilldelat flera torgplatser om outnyttjade torgplatser finns
över när de som önskar torgplats har blivit tilldelade. Samtliga torgplatser fördelas i den takt de
efterfrågas, samtliga torgplatser kan därför ha tilldelats direkt efter start 08:00. När flera
torgplatser tilldelas en person ska dessa vara placerade intill varandra.
Fast torgplats tilldelas av Trafik- och tillståndsenheten i samband med att ansökan handläggs.
5 § Avgift
Avgift för upplåtelse av torgplats 3 ggr 3 m:
Period
Dagshyra

Rådhustorget
100 kr

Kasernplan
100 kr

Månadshyra, två dagar i veckan, onsdag och lördag 1000 kr

700 kr

Årshyra två dagar i veckan, onsdag och lördag

2700 kr

2600 kr

Årshyra sex dagar i veckan, måndag till lördag

5000 kr

---

Nyckeltagg till toaletten kan kvitteras ut i stadshusets reception mot deposition av 400 kr som
återbetalas när nyckeltagen återlämnas. Vid förlust av nyckeltag behåller Landskrona stad
depositionsbeloppet.
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Ställning och taktäckning för Rådhustorgets torgstånd kan mot en deposition av 2500 kr lånas
av Trafik- och tillståndsenheten, depositionen återbetalas när utrustningen återlämnas förutsatt
att utrustningen är intakt och välskött.
Tillfällig torgplats får tas i bruk först efter att avgift är betald. Avgift för tillfällig torgplats ska
erläggas i biljettautomat alternativt betalas med parkeringsapplikation, annan betalning godtas
inte.
Fast torgplats får tas i bruk först efter att betalning av faktura registrerats av Landskrona stad.
6 § Förbud mot försäljning av vissa varor
Vapen, pyrotekniska varor och kemikalier får inte utbjudas på torget. Produkter som kan befaras
medföra olägenheter ur ordningssynpunkt eller på annat sätt skapa obehag, får inte utbjudas på
de allmänna försäljningsplatserna.
7 § Fordon
Motordrivet fordon, släpvagn eller saluvagn får inte framföras eller stå uppställt på torget.
Undantag medges vid etablering av torgstånd under maximalt en timme 06.00 – 09.00 samt vid
avslutande av torgdagen 14.00 – 14.30. Särskilt tillstånd kan medges vid försäljning av
produkter som kräver kyla eller värme samt vid försäljning av särskilt väderkänsliga varor.
Trafik- och tillståndsenhetens tillstånd krävs alltid vid uppställning av fordon, släpvagn eller
mobil vagn. Tillståndet ska anbringas väl synligt på fordonet. Undantag från vad som anges i
denna paragraf gäller personbil klass 1 på de torgplatser som särskilt anvisats för
bakluckeloppis. Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton, med undantag för
Räddningstjänstens och sjukvårdens fordon, får inte framföras på Rådhustorget.
8 § Torgplats och övrig torgyta
Försäljning få endast ske på upplåtna platser. Varor, utrustning, redskap och skräp får inte
ställas utanför torgplatsen.
9 § Torgstånd
Torghandlaren skall hålla uppställda bord och torgplats i snyggt, helt och ordentligt skick under
hela försäljningsperioden. Försäljning sker från bord i diskhöjd (70 – 100 cm) samt från
klädställning. Utrustning, skräp och annat får inte finnas på torgplatsen annat än under bord på
torgstånd. I det fall särskilt skriftligt tillstånd inhämtats från Trafik- och tillståndsenheten kan
försäljning ske från fordon. Undantag medges för en personbil klass 1 på de torgplatser som är
avsedda för bakluckeloppis där försäljning får ske från bakluckan och från ett bord eller en
ställning i direkt anslutning till bakluckan på personbilen om rutans storlek på 2,5 ggr 5 m
medger detta.

På Rådhustorget får torgstånd endast taktäckas med enfärgad vinröd, vit eller randigt vinröd/vit
markisväv. Vid blåst/nederbörd kan maximalt två sidor täckas med likadan täckning som
torgståndets tak. Försäljningsdisken kan vara rak eller luta mot kunden i framkant. Torgståndets
front skall täckas mellan torgdiskens framkant och marken med enfärgad markisväv.
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På Kasernplan får torgstånd får endast taktäckas med markisväv som är enfärgad eller
tvåfärgad randig varav ena färgen är vit. Vid blåst eller nederbörd kan maximalt två sidor täckas
med likadan täckning som torgståndets tak. Torgståndets front ska täckas mellan torgdiskens
framkant och marken med enfärgad markisväv.
10 § Hygien och Renhållning
Sortering av frukt, grönsaker och annat organiskt material får inte ske på torget. Torghandlaren
ska hantera avfall från sin torgplats så att platsen hålls ren och i ordning under hela torgdagen.
Avfall ska sorteras och bortforslas av torghandlaren senast 30 minuter efter försäljningstidens
slut.
Allmänna papperskorgar får inte användas för försäljarens avfall.
Spillvatten från t.ex. smält is, diskvatten och dylikt får inte släppas ut i dagvattenbrunnar.
11 § Elektrisk ström
På vissa torgplatser finns tillgång till elektrisk ström. Torghandlare kan för sitt behov få tillgång
till denna ström genom att teckna ett avtal för el på torgplats med Landskrona Energi AB.
Elektrisk utrustning ska vara CE-märkt för utomhusbruk.
Teknik- och fritidsnämnden

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
TORGHANDEL I LANDSKRONA STAD
Beslutade av kommunfullmäktige den 23 september 2002, § 100.
Ändrade av kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 134, den 31
mars 2014, § 52 och den 24 april 2017, § 82.
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Landskrona stad föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), följande.

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 allmänna lokala ordningsföreskrifter för Landskrona stad
gäller dessa föreskrifter för salutorgen inom Landskrona stad. Syftet med
dessa föreskrifter är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2§
Dessa föreskrifter är tillämpliga på följande offentliga platser som
Landskrona stad upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Rådhustorget, Kasernplan och Teaterhörnan (Järnvägsgatan) kartbilaga
1 – 3.

Allmänna föreskrifter
3 § Upphävd
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Abonnemang av torgplatser
4§
På Rådhustorget och Kasernplan finns torgplatser för helårs-, period-och
dagsabonnemang. Torgplatserna upplåts av teknik- och servicenämnden.
Indelningen av torgplatserna görs av teknik- och servicenämnden. För
torghandlare med dagsabonnemang anvisas plats av tjänstgörande torgvakt.
Torgplatserna får användas på bestämd tid i enlighet med vad som anges i 8 §.

Avgift
5§
För användning av torgplats har Landskrona stad rätt att ta ut avgift enligt av
teknik- och servicenämnden beslutad taxa.
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Upphävd genom Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 maj 2017, dnr 213-12544-17.

Fördelning av torgplatser
6§
Fast torgplats tilldelas med sådan avtals- och uppsägningstid som fastställs
av teknik- och servicenämnden.
Tilldelning av tillfällig torgplats sker i den ordning den tillfällige
torghandlaren kommer till platsen.
När flera torgplatser tilldelats en person, ska platserna vara belägna intill
varandra.
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera
gemensamma grupper eller rader.
I det fall en innehavare av ett helårsabonnemang inte har intagit sin torgplast
senast en timme efter försäljningstidens början kan platsen denna dag
upplåtas med dagabonnemang av torgvakten.
Fler än en torgplats får tilldelas samma torghandlare med dagabonnemang
endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

Överlåtelse av abonnemang
7§
Innehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på någon annan.

Tider för försäljning
8§
Torghandel får ske måndag – fredag mellan klockan 07.00 - 14.00 och
lördagar mellan klockan 07.00 - 14.00 om inte teknik- och servicenämnden
medgivit undantag eller beslutar annat.
Försäljarna får inte tidigare än en (1) timme före fastställd försäljningstids
början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Varor och
redskap skall vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.
Vid större evenemang inom kommunen, t ex invigningar, jubileum, karneval
eller festival har teknik- och servicenämnden rätt att helt eller delvis
begränsa försäljningen.
Teknik och servicenämnden får besluta att försäljning i särskilt fall skall ske
vid andra tider och på annan plats än vad som stadgas ovan, eller helt ställas
in.

Förbud mot försäljning av vissa varor
9 § Upphävd
2
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Upphävd genom Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 maj 2017, dnr 213-12544-17.

Placering av varor, redskap och fordon
10 §
Varor och redskap får endast placeras inom abonnerad torgplats.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras eller vara
uppställda på försäljningsplatsen.
För uppställning av fordon eller släpvagn på torgplatsen krävs tillstånd.
Teknik- och serviceförvaltningen kan medge dispens för fordon speciellt
byggda och inredda för försäljning. Fordon som inte har tillstånd, ska vara
avlägsnade från försäljningsplatsen senast kl 09.00.
Undantag medges emellertid vid uppläggning en (1) timme före och vid
bortforsling 30 minuter efter försäljning.
Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton, med undantag för
räddningstjänstens och sjukvårdens fordon, får inte framföras på
Rådhustorget.

Renhållning m.m.
11 §
Torghandlare är skyldig att på sin torgplats hålla god ordning. Avfall skall
sorteras och bortforslas senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Överträdelse av föreskrift
12 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som föreskrivs i
denna stadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen (1993:1617).
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
___________________________

Dessa ordningsföreskrifter för torghandeln i Landskrona stad träder i kraft
den 1 Juni 2017.

