
Retningslinjer for Torghandelen på Dombås (2020-2024): 

1. Hjemmel for torghandel i Dombås sentrum er gitt ved dispensasjon fra gjeldende 

reguleringsplan vedtatt i Plan-, nærings- og utviklingsstyret (PNU-styret) i sak nr. xx/20 av 

xx.yy.2020. 

2. Disse vedtektene regulerer bruken av arealet avsatt til torgplass i Dombås sentrum. 

3. Torghandel i Dombås sentrum skal kun foregå på spesielt oppmerkede plasser på 

parkeringsplassen foran Dombås kirke, heretter kalt «Torgplassen». På Torgplassen er det 

ikke tilgang til strøm eller elektrisitet. Strømaggregat er ikke tillatt. 

4. Torghandel på Torgplassen administreres av Plan, næring- og utviklingsavdelingen eller den 

som rådmannen utpeker. 

5. Ingen må drive handel eller annen næring på Torgplassen uten å ha fått anvist plass og 

inngått avtale med rette vedkommende i Dovre kommune. For langtidsleie på Torgplassen 

sendes skriftlig søknad til Dovre kommune. For dagleie kontaktes Dovre kommune. Faste 

plasser tildeles fortløpende og etter skriftlig søknad. Tildeling av fast torgplass gis for 

perioden fra tillatt oppstart til periodeslutt, ref. pkt. 12. 

6. Frister for å søke torgplass: 

a. Langtidsleie: Minimum 2 uker i forkant av ønsket første dato for leie. 

b. Dagsleie: Minimum 1 uke i forkant av ønsket dato for leie. 

7. Salgsplasser kan kun tildeles virksomheter/privatpersoner som er registrerte med foretak i 

Brønnøysundregisteret. 

8. Målgruppe/prioritert gruppe er virksomheter og privatpersoner med registrert foretak som 

ønsker å omsette primærnæringsprodukter. Men også annen lovlig handel, der vareutvalget i 

hovedsak ikke konkurrerer med lokal handel, og som kan bidra til økt aktivitet på i Dombås 

sentrum, er ønskelig. 

9. All handel skal være lovlig etter offentlige tilsynsmyndigheters regler og pålegg, politiets 

vedtekter, samt kommunens vedtekter for torghandel. I søknad om torgplass skal 

varesortiment oppgis. Torghandleren er selv ansvarlig for å orientere seg om lovligheten til å 

omsette salgsvarene. 

10. Personer under 18 år kan ikke drive torghandel uten hjelp og/eller oppsyn fra voksne. 

11. Torgavgift 

a. Dovre kommune krever ikke leie for anvist torgplass. 

12. Torgtider: 

a. Torghandel er tillatt hele året, og innenfor flg. tidsrom: 

i. alle hverdager inkl. lørdager: kl. 09.00 -19.00 

ii. søndager kl. 12.00-19.00 

iii. på helligdager og offentlige høytidsdager (utenom 2. pinsedag) er 

Torgplassen stengt for handel. 

13. Hygieneregler ved salg av næringsmidler: 

a. Selger av næringsmidler plikter å sette seg inn i og følge de til enhver tid gjeldende 

regler og pålegg for kvalitet, hygiene og forskrifter fra helsemyndigheter og 

Mattilsynet. 

14. Det tillates bruk av salgsbil/vogn på oppmerket og leid plass på Torgplassen. Kjøretøy som 

ikke blir brukt som salgsbod, skal ikke plasseres på Torgplassen. 

15. Handelen må ikke drives til sjenanse for andre eller stenge for fri ferdsel til fots. 

16. Torghandler har daglig ansvar for å fjerne avfall og rengjøre etter søl på torgplassen. Alt av 

varer og utstyr skal ryddes vekk senest én time etter at torgtiden er slutt. Søppel skal ikke 

plasseres i lokale søppelkasser. 



17. Det er ikke tillatt å utføre fysiske inngrep på Torgplassen. 

18. Torghandler står på Torgplassen på eget ansvar. 

19. Den som til tross for anmodning ikke følger reglene/vedtektene for Torgplassen kan bli vist 

bort fra plassen av den som har gitt tillatelse, og kan bli nektet torghandel senere. 

20. Overdragelse eller fremleie av torgplass er ikke tillatt. 

21. Normal gjensidig oppsigelsesfrist av fast torgplass er 14 dager. 

22. Dovre kommune forbeholder seg retten til å disponere Torgplassen ved spesielle 

anledninger, som f. eks. Den store styrkeprøven. Leietaker vil bli varslet. 

 

Avslag på søknad eller tilbakekalling av tillatelse behandles og avgjøres av administrasjonen i Dovre 

kommune. 


