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FORSKRIFT OM TORGHANDEL, SAUDA KOMMUNE  
 
 

1. Forskrift om torghandel i Sauda kommune er opprettet for å ha et fast regelverk for 
torghandlerne når det gjelder plassering for torghandlerne på Rådhusplassen.  
 
 

2. Formannskapet vedtar forskriften, og Kundetorget i Sauda kommune skal tilrettelegge 
for administrasjonen av forskriften og fakturering.  
 
 

3. Salgstidspunkt for torghandel settes fra 09:00 – 22:00. Det skal ikke stå kjøretøy eller 
annet utstyr (tilhengere osv.) på torget over natten.  
Det kan i enkelte tilfeller søkes om spesiell tillatelse til å stå over natten.  
 
 

4. Oljesøl eller lignende fra torgbilene er ikke tillatt. Om nødvendig skal det legges plast 
eller lignende under bilen for å hindre slik forurensing. Ved dagens slutt skal hver 
torghandler koste og eventuelt spyle vekk løst avfall på plassen.  
 
 

5. Daglig tilsyn og innkreving av avgifter for torget er Kundetorget sitt ansvar. Teknisk 
enhet har ansvar for at vann og strøm fungerer.  
 
 
Rådhusplassen blir inndelt i 6 faste soner. Tre langs Brugata og tre langs Torggata. 
Disse tildeles som «førstemann til mølla». Torghandlerne plikter å rette seg etter 
forskriften. Det er ikke tillatt å plassere seg i midtsonen på torgplassen, her skal det 
være fri ferdsel og mulighet for inn- og utkjøring.  
Barn under 16 år får ikke drive salg på torget uten en voksen tilstede. Torghandlerne 
kan ikke disponere mer enn en plass uten godkjenning 
 

6. Benkene skal ikke brukes til oppstilling av varer, og torgbilene må plasseres så langt 
fra benkene at de kan benyttes av publikum.  
Akseltrykket er oppad begrenset til 6 tonn på bilene.  
 

7. Torghandel skal normalt ikke foregå på helligdager.  
 

8. Det skal betales leie for bruk av torgplasser etter gebyrer fastsatt av kommunestyret.  
 

9. Torghandel i Sauda skal kun foregå på Rådhusplassen hvis ikke annet er avtalt. Hvis 
det er fullt på Rådhusplassen skal det henvises til den gamle torgplassen.  
Ved planlagte faste arrangementer, f.eks. Saudadagane, Jøye-meg dagen, Bondens 
marked og andre arrangement vil arrangementskomiteen i samarbeid med 
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kommunen stå for tilvisning av torgplassen. I slike tilfeller må torghandlerne bestille 
plass. Arrangementer blir kunngjort.  
 

10. Salg av matvarer fra torget o.l. skal til enhver tid følge gjeldende krav og regelverk 
fastsatt av Mattilsynet. 
Ved salg av fisk og fiskeprodukter, skalldyr o.l. skal både vareutvalget, utstyr og 
rutiner godkjennes av Mattilsynet.  
Salg av frisk frukt, blomster, bær, grønnsaker, poteter, egg og honning kan selges 
uten spesialgodkjenning.  
 
Alle matvarer som er framme for salg skal stå i en høgde minst 60 cm over bakken. 
Innen torgtiden er over må alt avfall tas vekk og fjernes. 
 

11. Ingen kan ta plass på torget tidligere enn ½ time før den fastsatte salgstid. 
Seinest en halv time etter at torgtiden er over skal alle varer, kjøretøy, boder, korger 
og alt avfall være fjernet. I salgstiden skal torghandlerne holde god orden. 
 

 
Torghandlerne  er selv ansvarlige for å rette seg etter gjeldene lover og forskrifter for 
omsetting av de aktuelle produktene.  
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