
  
  
 TORGVEDTEKTER 
  
§1. Torghandel kan foregå på offentlige plasser eller deler av offentlig plass som 

er regulert til torg. 
 
 Salg av alle typer næringsmidler skal være godkjent av næringsmiddeltilsynet 

før plass tildeles. 
  

Det er ikke tillatt å selge sprayprodukter som tilgriser omgivelsene. 
 
§ 2. Skien Servicesenter avgjør hvilken del av torget som skal forbeholdes salg og 

hvordan det skal inndeles. Ingen må drive handel fra torget uten å ha fått tildelt 
plass. Torghandlerne skal være utstyrt med tillatelse godkjent av 
servicesenteret. Torgplassene kan ikke overdras til andre. 

 
Plasser tildeles etter søknad for inntil 1 måned av gangen. For å beholde tildelt 
plass utover 1 måned, må søknaden fornyes 7 dager før utløpsdato. 
 
Teknisk hovedutvalg er klageinstans i alle enkeltsaker. 

 
§3. Skien Servicesenter fastsetter i samråd med politiet hvor det gis anledning til 

torghandel. Annet bruk av torget enn torghandel avgjøres også i samråd med 
politiet. 

 
§4. Torghandel kan foregå alle hverdager i tidsrommet: 
 

1. De første 5 dager i uken fra kl 08.00 til kl 20.00 
2. Lørdager fra kl 08.00 til kl 18.00 

 
Når særlige forhold gjør det ønskelig, kan servicesenteret i samråd med 
politiet enkelte dager innskrenke / forlenge salgstider eller helt forby 
torghandel. Ingen må sette frem sine varer tidligere enn en halv time før 
salgstiden begynner. 
 
Det er ikke tillatt å kjøre inn i gågatene etter kl 10.00. Det gis ikke 
dispensasjon. 

 
§5. På Handelstorget er tillatt aksellast 2,5 tonn. Tyngre kjøretøy henvises til 

bestemte plasser etter søknad. Kjøretøy som ikke benyttes som salgsbod 
tillates ikke parkert på torget. 
 

§6. Torgvognene skal fjernes når servicesenteret ber om det. Flytting skal skje 
med en dags varsel. Gjenstående materiell fjernes for torghandlers regning. 
Torghandlerne skal for øvrig sørge for at plassen er ryddet og rengjort ved 
torgtidens slutt. 

 
§7. Torghandlerne plikter å rette seg etter de anvisninger og pålegg som blir gitt 

av politiet. Dette for å opprettholde orden og trygge ferdselen på torget. 
 
 Torghandlerne plikter å etterkomme de anvisninger og pålegg som blir gitt av 

servicesenteret, næringsmiddeltilsynet og  politiet, når det gjelder rydding og 
rengjøring av torget. Blir slik anvisning ikke etterkommet, kan vedkommende 
bortvises fra torget for resten av dagen, og ved gjentakelse nektes plass for 
kortere eller lengre tid. 


