

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING
1) Stadepladser
I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder:
• på Torvet og
• på Havnen.
Se vedhæftede kort.

2) Vareudvalg
På
•
•
•

stadepladserne kan der sælges
fødevarer,
blomster, grene og mindre planter,
husflidsprodukter (det vil sige varer, der er produceret i sælgerens egen husstand).

Ønske om andre handelsvarer skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af de, der udlejer
pladserne (se pkt. 4).
For torvehandelen gælder:
• den til enhver tid gældende lovgivning (herunder bl.a. levnedsmiddel- og næringsloven),
• anvisninger fra Fødevareregionen,
• bestemmelser, som Byrådet måtte træffe af hensyn til Torvets og Havnens benyttelse,
æstetik m.v.
Al handel med fødevarer skal være godkendt eller registreret hos den Fødevareregion, hvor
sælgeren hører hjemme. Registrering eller godkendelse skal altid kunne fremvises på forlangende.

3) Torvetider
Torvet
Mandag
Tirsdag
Fredag

fra kl. 08.00 til 17.30
fra kl. 08.00 til 17.30
fra kl. 08.00 til 18.00

Havnen
Onsdag
Torsdag

fra kl. 08.00 til 17.30
fra kl. 08.00 til 17.30

Fælles for Torvet og Havnen
I ugen før jul hver dag fra kl. 08.00 til 18.00.
Hvis torvedage falder på en helligdag, kan der tillades torvehandel på den sidste hverdag
før helligdagen.
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Sælgerne må først tage ophold på stadepladserne med varer ½ time før torvetiden.
Senest ½ time efter torvetidens ophør skal alle varer samt boder, kurve, kasser o.l., der
har været benyttet ved handelen, være fjernet, og pladsen skal være gjort ren.
Aflysning eller indskrænkning af rådigheden over pladserne
Hvis der er andre arrangementer på Torvet eller på Havnen enkelte dage, har udlejeren
følgende muligheder:
• torvehandelen kan helt aflyses,
• de handlende kan flyttes til en anden placering,
• tidspunktet for torvehandelen kan indskrænkes, eller
• pladsernes størrelse kan reduceres.
Lejere af en fast stadeplads får underretning om de nævnte ændringer pr. e-mail.
Leje for pladsen kan ikke kræves nedsat som følge af ovenstående.

4) Udlejning af stadepladser
Torvet
Stadepladserne anvises af Ringkjøbing Handelsforening, Torvet 22, Ringkøbing.
Pladserne kan lejes på følgende måder:
• Fast stadeplads: De handlende kan leje faste stadepladser for 1 kvartal ad gangen.
• Dagsplads: Hvis der er ledige pladser, kan sælgere, der ikke har fast stadeplads, leje
en plads mod at betale dagsafgiften.
Når en stadeplads ikke er optaget af lejeren 2 timer efter torvetidens begyndelse, kan
pladsen udlejes til en anden for den pågældende dag. Den egentlige lejer af pladsen har
ikke krav på erstatning i den forbindelse.
Når en stadeplads forlades inden torvetidens udløb, har Ringkjøbing Handelsforening ret
til at udleje pladsen for resten af dagen. Den egentlige lejer af pladsen har ikke krav på
erstatning i den forbindelse.
Havnen
Stadepladserne anvises af havnefogeden, som kan træffes på Havnepladsen 2, Ringkøbing,
eller på telefon nr. 2946 4069.
Pladserne kan kun udlejes som:
• Fast stadeplads
Det vil sige, at de handlende kun kan leje faste stadepladser for 1 kvartal ad gangen.
Opsigelse af pladser
• Udlejers opsigelse
Hvis en stadeplads ikke har været brugt 1 måned, kan udlejer sige lejemålet op med
omgående varsel, medmindre der foreligger en aftale om fravær ud over 1 måned. Der
sker ingen tilbagebetaling af den betalte afgift.
• Lejers opsigelse
Hvis en lejer ønsker at opsige sit lejemål for en fast plads, skal dette ske senest 1 måned for udløbet af et kvartal.
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5) Afgifter for leje af stadepladser
Der opkræves følgende afgift pr. stadeplads i 2012:
Torvet
Faste pladser
4 x 4 m:
5 x 4 m:
6 x 4 m:
7 x 4 m:
8 x 4 m:
Dagsplads
84 kr.

480
600
720
840
960

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

kvartal
kvartal
kvartal
kvartal
kvartal

Havnen
500 kr. pr. kvartal.
Pladserne på Havnen har en størrelse på 5 x 6 m.
Der udlejes ikke dagspladser på Havnen.
På Havnen er der ikke mulighed for at få strømforsyning.
Taksten fastsættes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar
efter reguleringspristallet for forudgående oktober.
Betaling
• Faste pladser
Afgiften for en fast stadeplads på Torvet og Havnen betales for 1 kvartal ad gangen inden den første torvedag i kvartalet. Ved tilgang i et kvartal betales afgift for den del,
der er tilbage af kvartalet.
• Dagspladser
Afgiften for en dagsplads på Torvet skal betales inden kl. 11 den pågældende dag.
Kvittering for leje af en stadeplads skal til enhver tid medbringes og på forlangende forevises Politiet.
Frivillige organisationer kan efter ansøgning fritages for betaling af stadeafgiften, (eksempelvis humanitære organisationer, skoler og lignende).
Fremlån eller fremleje af en stadeplads er ikke tilladt.

6) Parkering på stadepladserne
For parkering på stadepladserne gælder følgende:
• Der må kun parkeres på stadepladserne, hvis vognens totalvægt ikke overstiger 3500
kg. Hvis det skønnes, at en vogn skæmmer omgivelserne, har udlejer ret til at henvise
vognen til én af byens parkeringspladser.
• Både vogn og varer skal holdes inden for den tildelte stadeplads.
• Hvis der ikke kan parkeres på pladsen, er det tilladt at transportere varer til og fra stadepladsen i bil.
• Hvis der ikke kan parkeres på pladsen, skal salgsvogne parkeres på én af byens parkeringspladser.
• Eventuelle markiser, parasoller og lignende må ikke være påtrykt firmanavne eller logoer.
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7) Opslag med virksomhedens navn m.m.
I henhold til næringsloven (lov nr. 191 af 13. april 2011, § 2) skal næringsdrivende med
detailsalg af varer have et opslag med virksomhedens CVR-nummer samt indehaverens
navn og adresse på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne. Hvis en næringsdrivende ikke har et CVR-nummer, skal alene indehaverens navn og adresse fremgå af opslaget. Den
næringsdrivende skal på forlangende udlevere de nævnte oplysninger i skriftlig form til
kunden.

8) Affald og rengøring
Det er ikke tilladt at benytte Torvets og Havnens affaldsbeholdere til det affald, der stammer fra handelen på stadepladserne.
Lejeren af en stadeplads skal selv sørge for at bortskaffe affaldet.
Ved
jers
Ved
den

manglende rengøring vil arbejdet blive udført af Ringkøbing-Skjern Kommune for leregning. Der vil blive opkrævet betaling for minimum 1 time.
gentagne tilfælde af manglende renholdelse kan udlejer afvise at udleje en plads til
pågældende lejer fremover.

9) Overtrædelse
En lejer kan bortvises fra stadepladserne på Torvet og Havnen med omgående virkning i
følgende tilfælde:
• Hvis lejeren overtræder bestemmelserne i dette reglement.
• Hvis lejeren ikke efterkommer de anvisninger, Politiet giver til overholdelse af god orden.
• I tilfælde af gentagne overtrædelser kan Politiet forbyde den pågældende adgang til
stadepladserne på Torvet og Havnen.
Lejeren af en stadeplads er ansvarlig for overtrædelser af reglementets bestemmelser, som
deres stedfortrædere eller medhjælpere eventuelt begår.

10) Ikrafttræden
Dette reglement træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter tidligere reglementer for
handel på Torvet og på Havnen i Ringkøbing.

Ringkøbing-Skjern Kommune
Teknik- og Miljøudvalget
Den 1. januar 2012
Ole Kamp
Udvalgsformand
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Serveringsarealer
Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik og Forsyning

Finderupsvej 9, 6900 Skjern
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:

Torvet Ringkøbing - Stadepladser og serveringsarealer
Dato:
Målforhold:

17-04-2009
1:500

J.nr.:
Sagsbeh.:

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune
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Ringkøbing-Skjern Kommune
Teknik

Finderupsvej 9, 6900 Skjern
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:

Ringkøbing Havn
Stadepladser
Dato:

03-01-2012

Målforhold: 1:300

J.nr.:
Sagsbeh.:

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune
Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug

