
Utleie av torgplass på RindalsTorget 
Rindal kommune leier ut plasser/areal på RindalsTorget til bruk for handel utenom fast utsalgssted 

(torghandel). Med torghandel mener en omsetning av varer som, for eksempel husflid, hage- og 

jordbruksprodukt i naturlig tilstand, egg, bær, blomster, julenek og ved. I tillegg omsetning av fisk, 

skalldyr og kjøtt. 

 

Målgruppe 

Bedrifter, lag og organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å selge, profilere seg eller 

underholde på torget. 

Utleie av torgplass 

1. Plass ved busslomme; bussplassen. 

2. Plass på parkeringsplass ved statue; parkeringsplassen. 

Torgplassen kan tidligst tas i bruk en halv time før fastsatt tid for torghandel, og skal være ryddet og 

rengjort innen en halv time etter at handelen er sluttet. 

Kriterier/vilkår 

Lov om helligdager og helligdagsfred gjelder for utleie av torgplass.  

Salg av matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler utenom gartneri- og landbruksprodukter i sin 

naturlige form, skal meldes til Mattilsynet før torgplassen benyttes. Politiet skal varsles ved 

omsetting av brukte og kasserte ting. 

Torgselgere skal rette seg etter de regler og påbud kommunen eller politiet gir, og kan bli vist bort fra 

torget hvis påbudet ikke etterkommes. 

Alle boder, kjøretøy, salgstelt/boder mm må ha egnet slokkemiddel lett tilgjengelig. 

Rindal kommune forbeholder seg retten til å disponere torget til annet bruk eller ikke leie ut ved 

spesielle anledninger.  

Pris 

Det betales leie etter fastsatte satser. Lag og foreninger er fritatt for avgift. 

Søknad 

Det må søkes om torgplass til Rindal kommune på fastsatt digitalt skjema. 

Salg av bearbeidet matvarer og andre nærings- og nytelsesmidler krever meldeskjema til mattilsynet 

og bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet. Denne må vedlegges. 

Kontroll med leietakere/utleie og oppsyn på torgplass utføres av kommunen. Leietaker er pliktig til å 

ha med seg godkjent søknad – godkjenningsbevis- på salgsstedet. 

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. 



Behandling 

Søknad om torgplass behandles fortløpende. 

Klagemulighet 

Klage på vedtak må være innlevert Rindal kommune, innen 3 uker etter at brevet er mottatt. Klagen 

må begrunnes og andre opplysninger som har betydning for saken bør nevnes. 

Fastsatte priser for utleie av torgplass 

Plass 1: Bussplassen ved busslomma: 200 kroner pr. dag + 100 kroner for strøm pr. dag 

Plass 2: Parkeringsplassen ved statue: 200 kroner pr. dag + 100 kroner for strøm pr. dag 

Gjelder leien to eller flere dager pr. uke, skal det betales et tillegg på 150 kroner pr. dag.   
Gjelder leien to eller flere dager pr. uke, er strømavgiften satt til 50 kroner pr. dag.  
 

Satser utover dagleie 

Helårsplass (1 dag pr. uke): 2000 kroner. Halvårsplass (1 dag pr. uke): 1000 kroner 
Helårsplass (2 dager pr. uke): 3000 kroner. Halvårsplass (2 dager pr. uke): 1500 kroner 
  
Utleie for ei uke eller måned eller annet leieforhold beregnes i forhold til overnevnte satser. Det 
samme gjelder forbruk av strøm.  
  

Fakturering  

Torgavgiften betales ikke tilbake dersom torgplassen ikke benyttes. Leide plasser kan ikke overdras 

eller framleies. Fakturering skjer på grunnlag av fastsatte priser og sendes leietaker.  


