Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
Stefan Brolin, 016-710 92 34

2021-02-15

Sammanfattning av torghandelsregler i Eskilstuna
kommun
1. Fasta torghandlare på Fristadstorget lånar grön och vitrandigt tält som
deras verksamhet ska rymmas under.
2. Med torghandel menas försäljning av frukt, bär, grönsaker, blommor,
livsmedel, egentillverkat hantverk, nyproducerade varor och produkter
som säljs direkt på försäljningsplatsen.
3. Tillagad mat får endast säljas från iordningställd försäljningsvagn.
4. På Fristadstorget får endast frukt, bär, grönsaker, livsmedel och
egentillverkade hantverk saluföras.
5. En fast torgplats på Fristadstorget ska användas regelbundet vilket
innebär minst 50% av upplåtelsetiden.
6. Torghandel får äga rum alla vardagar måndag till lördag.
7. Försäljningen får börja tidigast klockan 07:00 och ska avslutas senast
klockan 19:00. På dag före söndag och helgdag (lördag) får försäljningen
pågå längst till klockan 16:00.
8. Försäljaren får inte komma tidigare än en timma före försäljningstiden
och platsen ska vara iordningställd senast klockan 10:00. Senast en
timme efter försäljningstidens slut ska försäljaren ha tagit bort varor och
redskap från platsen.
9. Om polis eller representant för Stadsbyggnadsförvaltningen begär att
försäljaren ska flytta till annan plats är denne skyldig att göra så.
10. Försäljaren ska ha en väl synlig skylt som informerar om dennes namn
och telefonnummer.
11. Torghandlaren är skyldig att uppvisa F-skattsedel för innevarande år
eller lämna information om namn eller firma, person eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Försäljaren ska visa
en giltig legitimation.
12. Man får inte sälja knivar, vapen, vapenliknande produkter,
sprängämnen, pyrotekniska varor samt rasistiskt, drogliberalt,
pornografiskt material eller annat likvärdigt material, som medför
olägenhet ur ordningssynpunkt.
13. Vid försäljning av livsmedel ska verksamheten vara registrerad hos
kommunens miljö och räddningstjänstnämnd
14. Varor, redskap och flyttbara skyltar får inte placeras utanför torgplatsen.
Tak får inte sättas lägre än 2 meter över marken. På Rådhustorget får
inte väggar byggas runt torgplatsen.
15. På Fristadstorget, Rådhustorget och Östra torget får fordon inte ställas
upp/parkeras på försäljningsplatserna.
16. På Smörtorget och Järntorget får försäljare ställa upp ett (1) fordon för
förvaring eller försäljning. Fordonet ska rymmas inom upplåten yta.
17. Fordon som används för transport av varor och redskap får ställas upp
tillfälligt under av- och pålastning men ska omedelbart flyttas från
platsen då etableringen är klar (senast klockan 10:00).
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18. Avflyttning från torgplatsen före försäljningstidens slut ska ske på ett
sådant sätt att pågående torghandel eller annan pågående verksamhet på
torget ej störs.
19. Försäljaren är skyldig att se till att torgplatsen hålls ren och snygg under
försäljningstiden.
20. Försäljaren är skyldig att städa torgplatsen och ta bort avfall samt skräp
från rörelsen. Skräpet får inte slängas i allmänna papperskorgar utan tas
omhand av försäljaren. Detta avser även skador som tillkommit vid avoch pålastning som exempelvis oljespill från fordon eller annan
otillbörlig åverkan på underlaget.
21. Avgift för upplåtelse av torgplats ska vara betald innan
försäljningsplatsen tas i anspråk.
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