
                                                                                
 
 
 
Retningslinjer for torvehandel i Svendborg by  
 
Ændret 5. oktober 2015  
 
Torvet og Ramsherred  
Stadepladser kan anvises på Torvet og Ramsherred i Svendborg by.  
 
Opdeling af Torvet  
Stadepladserne er på vedhæftede plan nummererede og kan lejes enkeltvis eller som op til fire 
sammenhængende pladser.  
 
Plads nr. 24,25,26 er reserveret til brug for handel med ost.  
Plads nr. 5,6,28,29 er reserveret til brug for handel med fisk.  
Plads nr. 19 er reserveret til brug for mobilt gadesalg.  
 
Opdeling af Ramsherred  
Der kan etableres stadepladser fra Rådhusets hovedtrappe og til Torvet som vist på vedhæftede 
plan.  
 
Taler omstændighederne, efter Borgerservices skøn, for at fravige bestemmelserne om stadeplad-
sernes fordeling og størrelse, kan Borgerservice give dispensation.  
 
Der må ikke parkeres foran Rådhusets trappe i indtil 15 m til begge sider, medmindre der er tale 
kørsel med brudepar.  
 
Hvilke varer må sælges  
Forarbejdede produkter frembragt ved landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri, husflidsprodukter 
samt færdigtilberedt mad må sælges ved torvehandlen.  
 
Tilladelser  
Enhver, der efter næringsloven kan drive handel i Danmark, kan deltage i torvehandel.  
 
Tilladelse til torvehandel er personlig og kan ikke overdrages. Såfremt selskaber, herunder aktie- 
og anpartsselskaber, vil etablere en stadeplads, skal der udpeges en person, som hæfter for plad-
sen.  
 
Tilladelsen gælder kun for den plads, der anvises.  



Der må ikke etableres stadeplads før kommunens tilladelse er indhentet.  
 
Ansøgning om tilladelse til torvehandel sendes til Svendborg Kommune, Byg og BBR, 
Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, eller digitalt på byg@svendborg.dk.  
 
Der kan søges tilladelser for 1 år, 6 og 3 mdr., samt for enkelte dage.  
Tildelingen af pladser sker efter, hvilket tidsrum der vælges, således at 1-årige stadepladser har 
fortrinsret. Udgangspunktet tages i den nuværende pladsfordeling ved reglernes ikrafttræden.  
 
Tilladelsen eller kopi af tilladelsen skal forefindes på torvestedet under udførelse af torvehandel og 
på forlangende fremvises for en af Svendborg Kommune befuldmægtigede person eller andre of-
fentlige myndigheder.  
 
Ved opstilling af boder, hvor der forhandles drikke- eller fødevarer, henstilles der til, at man søger 
information vedrørende hygiejne, servering, handel m.m. hos Fødevareregion Syd.  
 
Kræver salget i øvrigt andre former for godkendelser, er det stadepladsholderens ansvar at ind-
hente disse.  
 
Ved gentagne udeblivelser og efter en skriftlig advarsel vil en torvehandlende kunne bortvises 
uden refusion af indbetalt stadepladsleje, hvorefter pladsen overdrages til anden side.  
 
Leje af stadepladser  
Stadepladser kan lejes for et helt kalenderår ad gangen, fra 1. januar. Opkrævning fremsendes 
automatisk fra kommunen før periodens start.  
 
Stadepladsleje for mindre end et år betales ved ansøgningen. Betaling skal ske forud. 
  
Takster beregnes efter Takstblad for Svendborg Kommune  
 
Beløbet tillægges ikke moms.  
 
Oplysningsarbejde, optræden i forbindelse med arrangementer i byen og lignende er gratis.  
 
Særlige arrangementer  
Såfremt der afholdes særlige arrangementer i byen, der kræver brug af Torvet, forpligter Svend-
borg Kommune sig til at anvise eventuel anden stadeplads i byen. Der vil ikke kunne kræves refu-
sion for ovenstående.  
 
Åbningstider  
Torvet er åbent for torvehandel:  
 
Lørdage kl. 8.00 til 14.00. Pladsen skal være ryddet kl. 14.30.  
 
Alle torvehandlere skal holde åben for handel i perioden mellem kl. 9.00 til 14.00. 
Formanden eller dens stedfortræder kan afkorte perioden under særlig omstændigheder.  
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Onsdage kl. 8.00 til 17.30. Pladsen skal værre ryddet kl. 18.00.  
 
Rengøring  
Stadepladsholderen er ansvarlig for rengøring under og efter torvehandelen. Er rengøringen man-
gelfuld, således at Svendborg Kommune finder yderligere rengøring efter torvehandelen nødven-
dig, pålægges stadepladsholderen udgift til dette plus et gebyr 300 kr.  
 
Manglende betaling eller gentagen uordentlighed kan medføre bortvisning.  
 
Biler på Torvet 
Stadepladserne er beregnet til opstilling af boder. Opstilling af og salg fra mindre biler (under 3.500 
kg totalvægt) og trailere eller særlige salgsvogne tillades dog i begrænset omfang. Borgerservice 
træffer afgørelse herom i det enkelte tilfælde.  
 
Parkering på Torvet er ikke tilladt. 
  
Elforbrug på Torvet og Ramsherred  
Forbrug af elektricitet fra kommunens elskabe på Torvet kan finde sted i mindre omfang.  
 
Ved et mere omfattende forbrug, kan Borgerservice stille krav om, at der for stadepladsholderens 
regning monteres bimåler.  
 
Forbruget afregnes efter aflæsning af bimåleren og efter den til enhver tid gældende takst på af-
læsningstidspunktet.  
 
Hyppighed med hensyn til aflæsning af måler aftales mellem stadepladsholderen og Borgerser-
vice.  
 
Parkering af køretøjer  
Stadepladsholdere kan på lørdage parkere køretøjer under 3500 kg på ledige parkeringspladser 
på Ramsherred uanset tidsbegrænsning, bortset fra handicapbåse og arealet ved jobcentret.  
 
Lastbiler, vogntog og trailere kan parkeres på Dronningemaen over for Naturama på pladserne 
reserveret til turistbusser.  
 
Tilladelse til at parkere i Ramsherred og ved Dronningemaen gælder kun i tidsrummet, hvor der 
afvikles torvehandel.  
 
Vedtaget i Svendborg Byråd den 29. november 2011 med senere ændring af Miljø-, Klima- og Tra-
fikudvalget den 05-10-2015.
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