
 
RETNINGSLINJER FOR HANDEL UTENOM FAST UTSALGSSTED 

FOR ALTA KOMMUNE 01.03.09 
 
 
 
KAP.1 REGLER OM SALG I OFFENTLIG UTEROM, FRA FORTAU OG AUTOMATER, 
HERUNDER GATESALG PÅ KOMMUNAL EIENDOM. 
 
§ 1.1 Den som vil drive salg fra fortau, gater, brygger og andre offentlige steder kan bare 
gjøre dette på steder godkjent av Rådmannen, eller den Rådmannen bemyndiger. 
 
Retningslinjene gjelder ikke for torgsalg. Torgsalget reguleres gjennom vedtekt fastsatt av 
formannskapet i sak 14/00.  
 
Før salgssteder godkjennes skal selger innhente uttalelse kommunen, berørte private 
grunneiere og andre offentlige myndigheter der det er påkrevd. 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 framleies. 
 
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.  
 
§ 1.2 Ved salg fra tomter eller privat grunn eller inngangen til disse steder, fra fortau eller 
inngangen til bygninger når disse steder ligger i umiddelbar nærhet eller fri forbindelse med 
offentlig uterom gjelder reglene i § 1.1.  
 
§ 1.3 Rådmannen, eller den Rådmannen bemyndiger, kan bestemme at salg som nevnt i § 1.1 
og § 1.2 skal være forbudt på visse steder eller i visse deler av kommunen.  
 
§ 1.4 Salg fra steder som er nevnt i § 1.1 og § 1.2 kan finne sted på alle dager fra klokken 
08:00 – 20:00 hele året. Salg som krever serveringsbevilgning (mobile gatekjøkken) kan finne 
sted på alle dager fra klokken 08:00 – 04:00. Rådmannen eller den Rådmannen bemyndiger, 
kan for enkeltanledninger endre salgstidene dersom dette er tjenelig. 
 
Det tillates ikke bruk av ekstra støykilder ved salg fra mobile salgsvogner. 
 
Salgsstedet skal ryddes, rengjøres og alle innretninger være fjernet senest 1 time etter at salget 
er avsluttet. 
 
§ 1.5 Salg fra messer, markeder, stevner og spesielle dager (bl.a. 17. mai) må avtales med 
arrangøren. Salget må skje innenfor et avgrenset område.  
 
§ 1.6 Alta kommune gir maksimalt 4 godkjenninger til salg fra mobile gatekjøkken på samme 
tid. 1 godkjenning på Elvebakken, 1 godkjenning i Bossekop og 2 godkjenninger i Alta 
sentrum. Godkjenningen utferdiges for ett år av gangen, med opsjon på å forlengelse for ett år 
av gangen. Denne bestemmelsen gjelder ikke for salg regulert av § 1.5 
 
 



 
 
§ 1.7 For å drive med salg fra steder som er nevnt i § 1.1 og 1.2 betales avgift tilsvarende 
torgavgift til Alta kommune. For salg fra mobile gatekjøkken betales kr. 5000,- forskuddsvis 
for hvert påbegynt halvår. Årlig avgift for mobile gatekjøkken er kr. 10 000,-. Dersom 
salgsstedet på grunn av graving, bygging eller lignende blir uegnet er ikke Alta kommune 
forpliktet til å finne nytt salgssted, men avgift for gjenstående periode refunderes.  
 
Avgiftene kan indeks reguleres årlig 
 
 
KAP 2 SANKSJONER M.V. 
 
§ 2.1 Den som driver salg som omhandlet i disse retningslinjer, plikter å rette seg etter de 
pålegg som Rådmannen eller den han bemyndiger, mattilsynet eller politiet gir ut fra 
ordensmessige, helsemessige eller trafikkmessige hensyn. 
 
§ 2.2 Avslag på søknad og tilbakekalling av tillatelsen kan påklages til hovedutvalget for drift 
og utbygging. 
 
§ 2.3 Godkjenning kan uten varsel trekkes tilbake dersom selgeren ikke overholder disse 
retningslinjene eller unnlater å oppfylle vilkår som er satt i godkjenningen. Innbetalt avgift 
tilbakebetales ikke hvis godkjenningen oppheves eller innhaver av tillatelsen bortvises.   
 
 


