Retningslinjer for torvehandel
Generelle bestemmelser
Silkeborg Kommune eller Politiet kan i særlige tilfælde forbyde handel eller indskrænke brugen
af stadepladsen på enkelte dage. Torvehandlere skal acceptere, at større arrangementer kan
betyde, at torvehandlere anvises en anden plads end på Torvet.
Der må kun anvendes biler og trailere, som er indrettet til salgsvogne. Følgende vil som
udgangspunkt være en godkendt salgsvogn:
•
•
•

Ekspeditionen foregår, mens personalet står inde i selve vognen
Vognen er specialindrettet indvendigt med hensyn til opbevaring af varerne
Vognen er specialindrettet udvendigt med hensyn til opbevaring af varerne

Den maksimale længde for salgsvogne må ikke overstige 9 meter.
Der kan søges dispensation for vogne til opbevaring/lager for specielle torvevarer.
Overtræder en torvehandler reglerne eller undlader at efterkomme Politiets eller Silkeborg
Kommunes henstillinger, kan dette medføre bortvisning.
Hvis en torvehandler bortvises eller af anden grund ikke benytter sin plads, vil stadeholderen
ikke få refunderet indbetalt stadeafgift.
På boder, vogne mv. der benyttes til handel, skal stadeholderens navn og adresse være
tydeligt angivet.
En torvehandler er pligtig til på Politiets forlangende at opgive dels mængder og art af
medbragte varer, dels hvor varerne er produceret eller købt og til hvilken pris, de er solgt.
Der betales afgift i henhold til takstoversigten.
Silkeborg Torv
Takster 2019

Hele året

Stadeplads
3x3 m lørdag
2376

Stadeplads
3x3 m fredag
2376

58

58

Sommerperiode
1/6 - 31/7

1 stadeplads
3x3 m, total

Elafgift

792

5544

2750

-

-

80

Enkeltbillet

Bemærkning:
•
•
•
•

Priseksempler med totalbeløb omfatter både lørdage, fredage og sommerperioden
Fast stadeplads kan lejes for fredage og lørdage uden supplement af sommerperioden
Takst på stadeplads Nørretorv (onsdage) er halv takst, mens Kjellerup og Them
(fredage) er normal takst
Sommerperioden afregnes med ½ lørdagstakst for ma., ti., on., og torsdag i 2 mdr.

Torvepladser og tider
På Silkeborg Torv må handel finde sted på lørdage og fredage samt på hverdage i perioden 1.
juni til 31. juli – dog ikke på helligdage. ”Torvetiden” følger detailhandlens åbningstid.
På Kjellerup Torv må handel finde sted på fredage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl.
8.00 til kl. 17.00
På Them Torv må handel finde sted på fredage, som ikke er helligdage, i tidsrummet kl. 8.00
til kl. 17.00.
Ud over de faste dage kan der afholdes torvedag på andre dage efter indhentet tilladelse.
Salg af danske husflidsprodukter kan mod betaling ske på hverdage og torvedage efter
indhentet tilladelse hos Silkeborg Kommune.
I december måned tillades daglig salg af juletræer fra anviste stadepladser.
Stadeholdere må tidligst tage opstilling på en tildelt stadeplads kl. 7.00.
Senest 1 time efter ”torvetidens” udløb skal stadepladsen være forladt, ryddet og rengjort.
Biler som ikke er godkendt til salgsvogn skal være fjernet umiddelbart efter endt aflæsning, og
senest kl. 10.30 om fredagen, og 9.30 om lørdagen.
Såfremt der modtages varer i løbet af dagen, gælder de almindelig bestemmelse for kørsel i
gågaden.
Stadeudlejning
Staderne udlejes i halvårlige terminer pr. 1. januar og 1. juli, eller for enkeltdage i forbindelse
med fremmøde på stadepladsen.
Torvehandlere kan sikre sig en fast stadeplads ved forud at indbetale stadeafgift til Silkeborg
Kommune 1 gang halvårligt.
Torvehandlere, som ikke betaler stadeafgift forud, har ikke krav på en fast stadeplads. Ved
manglende betaling mistes retten til reserveret plads, og pladsen kan disponeres til en anden.
Er pladsen videregivet pga. manglende betaling, kan den oprindelige plads ikke kræves
tilbage, selvom betalingen er sket efterfølgende.
Der er fremmøde på alle lørdage (og fredage), dog kan der accepteres op til 5 uger uden
fremmøde. Yderligere manglende fremmøde skal godkendes af Silkeborg Kommune for at
beholde sin reservation.
Det er kun muligt at reservere 6 sammenhængende pladser, i alt 54 m2.
Såfremt en stadeplads ikke er optaget af stadeholderen senest 1 time efter ”torvetidens”
begyndelse, kan en anden uden fast reserveret stadeplads leje pladsen den pågældende dag.
Den udeblevne stadeholder har ikke krav på refusion af indbetalt stadeafgift.
Den daglige drift og tilsyn af Torvet varetages af Silkeborg Kommune.

En hverdagsplads i sommerperioden fra 1. juni – 31. juli på Silkeborg Torv kan kun opnås af
torvehandlere med en fredag og lørdagsplads.
Sortiment
På de faste torvedage er sortimentet styret af den gældende næringslov. På dage med tema
arrangementer, f.eks. smagens dag, lokale fødevarer, antikmarked, øllets dag, øko dag,
julemarked osv., kan der sælges et udvidet sortiment af varer, da dagen betragtes som et
særarrangement. Det samme tema kan maksimalt gentages 4 gange årligt. Den kan i
december søges om dispensation for gentagelse af et arrangement udover 4 gange.
Torveråd
Torverådet arbejder målrettet med torvehandlen idet koordination med andre arrangementer
og aktiviteter forventes at ske i andet regi. Udvalget består af 2 torvehandlere, 2 medlemmer
fra handelSilkeborg og 2 medlemmer fra Silkeborg Kommune. Beslutninger træffes som
flertalsbeslutning dog med vetoret for Silkeborg Kommune.
På torverådsmøderne drøftes løbende de aktiviteter der skal foregå på Torvet, så der kan
planlægges en eventuel alternativ placering af torvehandlen. Torverådet vurderer løbende
behovet for ændringer i indretningen af stadepladser.

