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Reglement for pølsevogn på Torvet i Ringkøbing
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1. Tilladelse til salg af pølser m.v. fra levnedsmiddelvogn på Torvet i Ringkøbing meddeles
af Ringkøbing-Skjern Kommune efter opslag i dagspressen.
2. Stadepladsen må ikke benyttes før vognen er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.
Pølsevognen skal ligeledes være godkendt af Fødevarestyrelsen efter gældende regler.
3. Fødevarevirksomheden skal være autoriseret og/eller registeret hos Fødevarestyrelsen, før
stadepladsen tages i brug, jævnfør de til enhver tid gældende regler for fødevarevirksomheder.
4. Vognen skal være mobil og størrelsen må ikke overstige 5 m2.
5. Pølsevognen må hver dag i tidsrummet kl. 10.00 – 23.00 opstilles på stadepladsen, der er
lokaliseret i Torvets østlige ende, markeret nedenfor. Pølsevognen skal fjernes fra Torvet,
når der ikke sker salg fra vognen.
6.

Ved pølsevognen skal der til enhver tid forefindes affaldskurve til affald hidrørende fra salget.
Indehaveren er pligtig til at holde vognens omgivelser rene for henkastet affald, der stammer
fra virksomheden. Affaldet fra virksomheden skal bortskaffes via den kommunale
renovationsordning.

7. Leje for stadepladsen er fastsat til 1.500 kr. pr. måned gældende fra lejemålets begyndelse.
Prisen er baseret på nettoprisindekset for oktober måned og reguleres hvert år. Den månedlige
leje betales forud til hver den 1. Indehaveren af stadepladsen skal afholde eventuelle
tilslutningsbidrag samt løbende udgifter til el, vand og renovation.
8. Stadepladsen kan ikke overdrages til andre ved salg, udlejning eller bortforpagtning.
Hvis stadepladsen bliver ledig, skal reglerne i Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings
bekendtgørelse nr. 817 af 26. juni 2013 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
følges.

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

9. Ringkøbing-Skjern Kommune kan med 3. måneders varsel opsige lejemålet af stadepladsen,
hvis stadetilladelsen ikke er benyttet i en periode af 2 måneder og der i øvrigt ikke foreligger
særlige grunde hertil.
10. Ringkøbing-Skjern Kommune kan med kort varsel forlange stadepladsen rømmet eller forbyde
stadets brug, hvis særlige omstændigheder gør dette nødvendigt. Hvis denne bestemmelse
tages i brug skal lejer så vidt muligt anvises en egnet plads i nærheden.
11. Overtrædelse af dette reglements bestemmelser medfører øjeblikkeligt ophør af lejemålet.
12. Nærværende reglement erstatter ”Reglement for pølsevogn på Torvet i Ringkøbing af 16.
januar 2001”
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