Retningslinjer for salg fra torg, gater og andre salgsplasser

Kapittel 1. Generelle bestemmelser.
1.1

Retningslinjene tar utgangspunkt i lov om handelsvirksomhet, lov om tilsyn med
næringsmidler og forskrifter i medhold av disse, samt politivedtekter for Tromsø.

1.2

Henvendelse om salgsplass rettes til Bydrift Park.

1.3

Som torg defineres Stortorget og Strandtorget. Ved utleie gjelder Bydrift Park sine arealplan.

1.4

Det tildeles kun en plass per selger.

1.5

Fremleie av salgsplass er ikke tillatt.

1.6

Salg kan skje fra offentlig og privat grunn i henhold til forskrift når kommunal godkjenning
foreligger.

1.7

Søknad om torgplass eller annen salgsplass for lengere tidsrom enn 1 måned, sendes til
Bydrift innen 15. april for sommersesongen (tidsrommet 01.05-31.09) og 15. september for
vintersesongen (01.10-31.04).
Faste salgsplasser tildeles fortrinnsvis selgere av ordinære torgvarer som nevnt i forskriftenes
§ 4.3.

1.8

Bestilling av salgsplasser for enkeltdager og uker gjøres til Bydrift Park, og tildeling vil kunne
skje fortløpende.

1.9

Salgstiden fra torg og andre salgsplasser reguleres ut fra forskriftenes § 2.4 og § 4.4.

1.10

Salg av torgvarer skjer i hovedsak fra Stortorget og Strandtorget. Handel med produkter fra
jordbruk, skogbruk, gartneri, planteskole samt husflid og ville naturprodukter som urter, bær
og blomster selges fortrinnsvis fra Stortorget. Det tillates også salg av fisk og fiskeprodukter
fra bil på anviste plasser.

1.11

Det tillates ikke direkte salg fra kjøretøy i indre parkeringssone i Tromsø sentrum, med
unntak for Stortorget og de plasser nevnt i punkt.10. Det gis dispensasjon for juletresalg.
Bydrift Park kan gi dispensasjon fra bestemmelsen for enkeltanledninger, dersom dette er
tjenelig.

1.12

Selgere skal sette opp avfallskurver ved sine salgsplasser og sørge for renhold i salgstiden og
umiddelbart etter at salget er avsluttet.

1.13

Store arrangementer som krever bruk av paviljonger, tribuner o.l. har fortrinnsrett på
torgene og kan medføre omplasseringer/salgsopphør av torghandlerne. Melding gis i rimelig
tid.

1.14

All handelsvirksomhet på torg og plasser er avgiftsbelagt. Plassavgift betales forskuddsvis på
tildelt faktura eller på eventuell automat i sentrum. Tildelingsbrev for salgsplass og kvittering
for betalt plassavgift skal til enhver tid være tilgjengelig for kontroll på salgsstedet.

1.15

Retningslinjene vedtas av Park og Veg, Byråd for utvikling, med unntak av plassavgiftene som
fastsettes av kommunestyret.

Kapittel 2. Særskilte bestemmelser for Stortorget.
2.1

På Stortorget brukes torgplass 1-14 som forhåndsreserverte plasser der varene selges fra
bord. Bil, tilhenger o.l. skal ikke benyttes. Forhåndsbetalte plasser som ikke er tatt i bruk før
klokken. 11.00 er å regne som miniplasser, og kan benyttes av andre. Betaling skjer via
automat.

2.2

Miniplass 21-28 er ikke forhåndsreserverte plasser der avgift betales per dag via automat på
torget.

2.3

Vognplass 31-36 er plasser for salgsvogner. Disse kan reserveres av salgsbiler/salgsvogner.
Kjøretøyet skal være under 3,5 tonn, maksimum 2,30 m bred, 2 90 m høy og 5, 40 m lang.
Alle vogner skal kjøres bort ved salgstidens slutt. Det søkes om dispensasjon for kjøretøyets
størrelse.

2.4

Standplassene (A-E) benyttes til informasjonsvirksomhet for organisasjoner. På plassen kan
det brukes småbord, informasjonstavler o.l. Det tillates også bruk av kjøretøy dersom disse er
en del av gevinstene. Forutsetningen for gratis standplass er at avtalt inntekt av småsalg går
til organisasjonen.

Kapittel 3. Særskilte bestemmelser for Strandtorget.
3.1

På Strandtorget er det avsatt 20 torgplasser. Alle plassene må forhåndsreserveres. På
Strandtorget kan det kun selges fra bord.
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