
 
 
Vedtekter/regler for torgsalg i Alta kommune  
  

   Torgsalg 

1                 Generelt 

Torghandel i Alta kommune skal foregå på oppmerket torgplass eller annen anvist plass.  Vedtektene regulerer all 
bruk av disse områdene. 

2                 Om åpningstider og renhold 

Torghandel er tillatt på ukens første hverdager (mandag - fredag) frem til kl. 21.00. Frem til kl. 08.00 neste 
morgen er torghandel ikke tillatt. 
 
På dager før søn- og helligdager skal torgsalget avsluttes kl. 18.00, og er ikke tillatt åpnet før kl. 08.00 nærmest 
påfølgende hverdag. Torghandel er ikke tillatt på søn- og helligdager, offentlige høytidsdager, 1. og 17. mai og 
heller ikke etter kl. 15. 00 på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.   
 
Det er ikke tillatt å ta plass på salgsstedet med varene tidligere enn ½ time før den tid som er fastsatt for 
torghandelen. Innen ½ time etter salgstidens slutt skal varer, kurver, bord, flyttbare salgsplakater, andre 
anordninger brukt ved salget samt alt avfall, kjøretøy, tilhengere m.v. være fjernet fra salgsstedet. 
 
Torghandleren skal selv forestå nødvendig renhold på stedet i salgstiden, samt opprydding etter avsluttet salg 
 

3                 Bemanning og plassering 

En selger kan leie maksimum to torgplasser for sitt salg. Kjøretøy over seks meter henvises til egne plasser 
beregnet for større kjøretøy. 
 
Ingen torgplass kan bemannes med mer enn to personer for sitt salg. Kjøretøy som nyttes som slepevogner for 
boder eller som lager for torgvarer, kan ikke parkeres på torgplassen.   
 
Torghandleren må ikke i salgstiden forlate sine varer uten tilstrekkelig tilsyn.  
 

4                 Om plassleie og gebyrer 

Torggebyrer betales på rådhuset, eventuelt i kortautomat på Sentrum Torg. Gebyret må være betalt før 
torgplassen inntas.   
Manglende innbetaling av gebyr, samt eventuelle restanser på tidligere krav, kan medføre bortfall av retten til å 
drive torgsalg i Alta kommune.  
Seksjonsleder park og idrett (torgsjefen)anviser plass på torget.  
 
Gebyrene framkommer i kommunens gebyrregulativ, og kan reguleres årlig.  

5                 Aldersbegrensning. 
Barn under 15 år får ikke utøve torghandel utenom som hjelp for voksne. 
 

6                 Salg av næringsmidler. 

Salg av fisk, fiskeprodukter, tørket reinkjøtt og andre næringsmidler er tillatt når næringsmiddelkontrollens 
tillatelse er innhentet. 
 

7                 Kontroll og bortvisning. 

På forespørsel skal torghandleren kunne vise kvittering for betalt gebyr for den aktuelle dagen. Det vil bli foretatt 
stikkprøver, og kommunen kan i samråd med politiet bortvise torghandlere som ikke har tillatelsen i orden.  
 
Torghandlerne må til enhver tid rette seg etter de pålegg som lensmann/politi gir av hensyn til trafikkavvikling og 
til den alminnelige orden, likeledes de påbud som blir gitt av helserådet eller annen offentlig myndighet. Den som 



ikke retter seg etter gitte pålegg og/eller påbud, kan vises bort av lensmann/politi, og vedkommende kan nektes 
plass for kortere eller lengre tid. 
 
Overtredelse av bestemmelsene i denne vedtekt kan medføre inndragelse av gitt tillatelse til å selge fra torgplass.  
 

8                 Andre bestemmelser 

Nærmere informasjon om bruken av det enkelte torg er oppslått på de respektive stedene.  
 
Seksjonsleder park og idrett (torgsjefen) ved driftssektoren er ansvarlig for håndheving av vedtektene og 
disponering av torgplassene forøvrig. Spørsmål angående praktisering av vedtektene, herunder klage mv, kan 
rettes til seksjonsleder park og idrett (torgsjefen), tlf. 78 45 50 00 
 


