Forskrifter om handel utenom fast utsalgssted for Tromsø kommune 01.05.91
Kap.1. Alminnelige bestemmelse
§ 1.1

Denne forskrift gjelder handel utenom fast utsalgssted med varer i næring
(handelsvirksomhet) ovenfor forbrukere i Tromsø kommune. Kapittel 2 gjelder også
varehandel som ikke skjer i næring.

§ 1.2

Handel utenom fast utsalgssted er tillatt med de begrensninger som følger av denne forskrift.

§ 1.3

Som fast utsalgssted regnes lokale hvor det drives handelsvirksomhet av stasjonær og
regelmessig karakter.

§ 1.4

Det er alminnelig meldeplikt til Fylkesmannen for oppsøkende handelsvirksomhet utenom
fast utsalgssted i Tromsø kommune.(§ 3-1 i lov om handelsvirksomhet)

§ 1.5

Enhver som vil omsette næringsmidler ved mobil handel, torgsalg, gatesalg, stevner,
markeder, idrettsarrangement, lotterier, møter mm skal på forhånd innhente godkjenning fra
Mattilsynet. Ved frembud av grønnsaker, poteter, frukt og bær i sin naturlige form, kreves
ikke godkjenning. All sopp skal før omsetning kontrolleres av soppkyndig.

§ 1.6

Barn under 18 år kan ikke drive handel i selvstendig næring som nevnes i § 2.1, 2.2, 3.1, men
kan bistå slik handel hvis handelberettiget person er tilstede.

Kap.2 Regler om salg på offentlige steder, fra portrom og fra automat herunder gatesalg.
§ 2.1

Den som vil drive salg fra torg utenom torgtiden, gater, brygger og andre offentlige steder,
kan bare gjøre dette på steder godkjent av Bydrift Park eller den kommunestyret
bemyndiger.
Før salgsstedet godkjennes skal selger innhente uttalelse fra politiet, mattilsynet og
grunneier. Godkjenning av salgssteder skal gis skriftlig, og selgeren plikter til enhver tid å ha
godkjenningsbeviset med seg på salgsstedet.
Godkjenningsbeviset skal utstedes på navn, og kan ikke overdras eller fremleies.
Godkjenning kan trekkes tilbake dersom selgeren ikke overholder disse forskriftene eller
pålegg gitt i medhold av forskriften jfr.§ 5.2, eller unnlater å oppfylle vilkår som er satt i
godkjenningen.

1) Gjelder handel med næringsmidler: Tillatelsen gis midlertidig med rett for kommunen til når
som helst å tilbakekalle den dersom trafikkforhold, ordensmessige forhold eller annet gjør
det uønsket eller uegnet å fortsette salgsvirksomheten.
§ 2.2

Ved salg fra fartøy med unntak av salg nevnt i §3.1 tomter eller annen privat grunn eller
inngangen til disse steder, fra portrom eller innganger til bygninger når disse steder står i
umiddelbar eller fri forbindelse med alminnelig beferdet strøk gjelder reglene i § 2.1.

§ 2.3

Park og veg, Byråd for utvikling, eller den kommunestyret bemyndiger, kan bestemme at salg
som nevnt i § 2.1 og 2.2 skal være forbudt på visse steder eller i visse deler av kommunen.
Før slik beslutning treffes innhenter en uttalelse fra politiet og mattilsynet.

§ 2.4

Salg fra steder som er nevnt i § 2.1 og 2.2 (tilfeldige salgssteder) kan finne sted alle dager fra
kl. 06-04 hele året.
Park og veg , Byråd for utvikling eller den kommunestyret bemyndiger, kan for
enkeltanledninger endre salgstidene dersom dette er tjenlig.

Kap.3 Salg av fisk fra fiskefartøy.
§ 3.1

Salg av fisk og skalldyr fra fiskefartøy direkte til forbruker tillates etter havnevesenets
anvisning og på de betingelser som Fiskeridirektorates kontrollverk fastsetter.

Kap.4 Regler om torgsalg.
§ 4.1

For torgsalg gjelder særskilte bestemmelser.

§ 4.2

Byens torg og plasser er underlagt Bydrift Park.
Bydrift Park definerer hvilke arealer som kan benyttes til torghandel etter at berørte parter
og instanser har uttalt seg.

§ 4.3

Ved regulert torghandel skal i hovedsak følgende vareslag prioriteres:
Produkter i sin naturlige form fra jord, skog og hagebruk, samt ville urter, bær, blomster og
liknende ville naturprodukter og husflidsvarer, samt fiske og fiskeprodukter.

§ 4.4 Torghandel kan foregå:
o
o
o
o

Ukens fem første hverdager fra kl. 06.00 til 16.00,
Lørdager fra kl.06.00 til 14.00,
Påske og pinseaften, samt jul og nyttårsaften når disse faller på hverdager, opphører alt salg
kl.13.00,
På helligdager, 1 mai og 17 mai kan alminnelig torghandel ikke finne sted.

Park og veg, Byråd for utvikling, eller den kommunestyret bemyndiger kan for enkeltanledninger
endre salgstidene dersom dette er tjenlig for torghandelen.
§ 4.5

Ingen må legge hindringer i veien for fri adgang til utsalgsplassene eller på annen måte
forstyrre handelen.

§ 4.6

Ved salgstidens slutt skal alle varer, transport anordninger, bord mm som er brukt ved
handelen være fjernet fra torget. Renhold rundt salgsplassen besørges av torghandleren.

Kap 5. Straff mm.
§ 5.1

Avslag på søknad og tilbakekalling av tillatelsen kan påklages til Bydrift
Park.(Forvaltningslovens § 28-34)

§ 5.2

Den som driver salg som omhandlet i denne forskrift plikter å rette seg etter de pålegg som
kommunen ved Bydrift Park, mattilsynet eller politiet gir ut fra ordensmessige, helsemessige
eller trafikkmessige hensyn.

§ 5.3

Ved overtredelse av denne forskrift gjelder straffebestemmelsene i Lov om
handelsvirksomhet.

Kap.6 Ikrafttredelse.
§ 6.1

Denne forskrift trer i kraft straks etter Fylkesmannens godkjenning.

Kap.7 Retningslinjer.
§ 7.1

For omsetning av varer regulert ved denne forskrift vises det til utfyllende kommunale
retningslinjer.

Retningslinjene er per 2015 under revidering.

