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OPPDAL KOMMUNE 
    
 
 
 
FORSKRIFT FOR 
                                                                     

 TORGHANDEL 
 
 
FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET XX. XX.XX MED HJEMMEL 
I: 
 

 LOV OM BEHANDLINGSMÅTEN I FORVALTNINGSSAKER 
(FORVALTNINGSLOVEN) AV 10. FEBRUAR 1967 § 37 OG § 38 OG 
FORSKRIFT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET (HANDEL UTENOM FAST 
UTSALGSSTED) I SAK 83/84, GODKJENT AV FYLKESMANNEN I SØR-
TRØNDELAG 1. AUGUST 1984. 

 
 
Gjeldende fra 1. januar 2018.                                                                                                               
                  
                                                             
  
§ 1. TIDSROM                                                                            
                                                                                 
Handel på torget (torghandel) skal skje på hverdager i tidsrommet kl 09.00 - 16.00                                                                 
                                                                                 
Tiden for torghandel kan innsnevres eller utvides når det er særlige grunner for det. Dette 
avgjøres av torgadministrasjonen.     
       
       
§ 2. ADMISTRASJON AV TORGHANDEL                                                                         
                                                                                 
Administrasjonen av salgsplasser på torget er underlagt leder for driftsenhet Tekniske tjenester. 
Han kan overlate til andre i avdelingen å utføre arbeidsoppgavene, men arbeidet skjer i alle høve 
under leder for Tekniske tjenesters ansvar og tilsyn.                                                          
                                                                                 
                                                                                 
§ 3. ANVISNING PLASS                                                                             
                                                                                 
Anvisning av plass til torghandel foretas av kommunens torgtilsynsmann mellom 08.00 og 11.00.                                           
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§ 4.  TILDELING AV PLASSER                                                                           
                                                                                 
Torghandlere, uansett hjemsted, anvises torgplass etter som de innfinner seg. Ved tildeling av 
salgsplasser skal tilsynsmannen foreta en registrering av torgselgere på særskilt skjema og 
forsikre seg om at de har rett til å drive slik omsetning, jfr. kommunale forskrifter 
(handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted) vedtatt i medhold av lov om handelsvirksomhet av 
6.6.1980, vedtatt 4.6.1984. Nekting av plass til torghandel p.g.a. plasshensyn eller               
andre særlige grunner, så som arrangementer, rengjøring, brøyting, avgjøres av 
torgtilsynsmannen.                                                   
 
 
§ 5 ORDEN 
                                                                                 
Torghandlere skal daglig rydde opp etter seg slik tilsynsmannen anviser.                                                                                 
Torghandlere skal forlate salgsplassene på torget senest kl. 20.00 og alt utstyr skal samtidig være 
fjernet.                                                                                                                    
Opphold på torget med biler eller utstyr med tanke på salg er ikke tillatt mellom 20.00 - 08.00                                                      
 
 
                                                                                 
§ 6. OVERTREDELSE AV DENNE FORSKIRFT 
                                                                                 
Overtredelse av denne forskrift straffes etter lov om handelsvirksomhet § 5-1.                                        
Tilsynsmannen kan i tillegg vise vekk torghandlere som ikke følger plasserings- eller 
ordenspålegg. Han kan nekte torghandlere som ikke har fulgt slike pålegg, torgplass ved senere 
høve.  
                                                                                 
                                                                                 
§ 7.   GEBYRER FOR TORGPLASS                                                                           
                                                                                 
For utleie av salgsplasser på torget betales følgende gebyrer (mva-fritt):       
           

 Sats fra og med 01.01.18,  kr/dag 

Inntil 15 m2 torgplass 165,- 

Det leies ikke ut mer enn 1. stk. torgplass pr. selger. 

 
Gebyrene reguleres hvert 3. år i forhold til konsumprisindeksen. 
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§ 8. SPESIELLE ARRANGEMENT 
 
Det kan settes spesielle føringer for type torghandel, og torget kan stenges for parkering og 
torghandel ved spesielle arrangementer av allmenn karakter, kommunale arrangementer herunder 
arrangement i regi av ONF, Landskappleik, Landsskytterstevne, World Cup – renn, 
norgesmesterskap og tilsvarende. 
I fellesferieperioden kan torget stenges for biltrafikk og disponeres til økt torghandel og 
kulturarrangement. 


