FORSKRIFT OM HANDEL UTENOM FAST UTSALSSTED
FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE
Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 24.04.1997

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser
§1-1.Denne forskrift gjelder for handel med varer ii næring (handelsvirksomhet) utenom fast
utsalgsted ovenfor forbrukere i Fredrikstad kommune.
Kap.4 gjelder også varehandel som ikke skjer i næring.
§1- 2. Som fast utsalgssted regnes lokaler hvor det drives handelsviksomhet av stasjonær
og regelmessig karakter,jfr.lov om handelsvirksomhet § 1.4.1 ledd
§ 1- 3.Oppsøkende handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted skal være meldt til
fylkesmannen i det fylke hvor foretaket har sitt forretningssted, jfr.lov om handelsvirksomhet
§3-1.
§1- 4. Med de unntak som fremgår av § 2 -1 er oppsøkende handelsvirksomhet med
dagligvarer utenom fast utsalgssted overfor forbruker ikke tillatt.
Dagligvarer er lov i handelsvirksomhet § 1 – 4 definert som matvarer og andre nærings og
nytelsesmiddler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av
papir og plast, bone,rense og pussemiddler.
§1-5. Oppsøkende handelsvirksomhet med andre varer enn dagligvarer er tillatt med de
unntak som fremgår av §2-2
§1-6. All handelsvirksomhet skal utøves i samsvar med god forretningsskikk.
§1-7. Ordens- og trafikkreglementet for gågateområdet vil gjelde i tillegg til disse
bestemmelser.
§1-8. Når rådmannen er gitt myndighet etter denne forskrift, får kommunens
delegasjonsreglementet anvendelse.

Kap.2.Adgang til oppsøkende handelsvirksomhet utenom fast
utsalgssted overfor forbrukere

§ 2-1. Salg av grønnsaker, poteter, frukt og bær i sin naturlige form er tillatt.
Salg av vaske – og rengjøringsmidler, bone- og pussemiddler, husholdningsartikler av plast
og toalettartikler og parfyme er tillatt.
Oppsøkende handelsvirksomhet med andre dagligvarer er ikke tillatt med mindre der
foreligger særskilte grunner. Rådmann gis myndighet til å avgjøre slike saker.
§2-2. Oppsøkende handelsvirksomhet er ikke tillatt med følgende varer:
Alarm – sikringsanlegg
Klær og skotøy
Møbler og tepper

Kap.3 Adgang til annen handelsvirksomhet m.v.utenom fast utsalgssted

§3-1. Foreninger med humanitært eller annet ideelt formål har adgang til å finansiere sin
virksomhet eller for å støtte et bestemt allmennyttig formål,å selge merker, blomster,
souvenirartikler, prydgjenstander og andre varer av begrenset verdi. Slike foreninger kan
også arrangere loppemarkeder og lignende.
Kap.4 særregler om salg fra torv,portrom,gater,brygger og andre offentlige
steder m.v.

§4-1. Regulert torvhandel er tillatt med følgende varer:
Produkter i sin naturlige form fra jord, skog- og hagebruk samt urter, bær, blomster og
lignende ville naturprodukter. Av husdyrprodukter kan bare selges egg. I tillegg frosne og
hermetiske fiskeprodukter fra godkjent fiskebil.
§4-2. På gater og andre offentlige steder er det på særskilte godkjente salgsplasser, tillatt å
selge følgende varer: Smykker, mindre prydgjenstander og annet uspesifisert håndarbeid.
Salget skal skje i samsvar med ordens- og trafikkreglementet for gågateområdet i
Fredrikstad.
§ 4-3. Salg fra fiskefartøy kan godkjennes for en enkel anledning etter søknad.
Ved slik salg skal det innhentes uttalelse fra Borg Havnevesen.
Rådmannen gis myndighet til slik avgjørelse.

Salg fra torv.

§4-4. Følgende steder godkjennes for ordinær torvhandel: Stortorvet, Gressvik torv og
Selbak torv. Torvet i Gamlebyen kan benyttes til salg som ikke skjer i næring, av kasserte
og brukte ting som lopper o.l hver lørdag fra 07.00 – 16.00
Rådmannen avgjør i tvilstilfeller hva som er tillatt etter avsnitt.
Nygaardsplassen disponeres ordinært ikke i vanlig torvsalg, men kan benyttes til juletresalg.
§4-5. Tilsyn og forvaltning av torvene tillegges rådmannen. Den daglige kontroll av
torvhandelen tillegger rådmannen.
§4-6. Rådmannen avgjør søknad om fast torvplass, d.v.s plass for ett år. Rådmannen
avgjør også søknader om kortere tid. Det samme gjelder for hvilken plass handlende skal
tildeles. Dette gjelder også bortvisning hvis det forekommer brudd på de vedtatte forskrifter.
§4-7. Handel fra torvene kan tillates fra kl.07.00 til kl.16.00 på alle hverdager. På søn- og
helligdager samt høytidsdager er handel ikke tillatt.
Under særlige sessongmessige forhold, f.eks ved salg av juletrær, kan rådmannen forlenge
salgstiden. Dette gjelder også ved avvikling av såkalte langdager etter forskrift for
Fredrikstad kommune om åpningstider for utsalgssteder, § 3.
§4-8. De handlende må rette seg etter de pålegg som politiet gir av hensyn til den
allminnelige orden, og etter de påbud som blir gitt av næringsmiddeltilsynet eller den som
opptrer på vegne av dette.

De handlende må sørge for renhold på stedet i salgstiden og for at alt avfall blir fjernet ved
salgstidens slutt.
§4-9. Ved salg av juletrær, må skriftlig tillatelse til hogst fra herreskogmesteren vises på
forlangende.
§4-10. Torvhandel må vike hvis kommunen skal ta i bruk område til spesielle
arrangementer. Dette kan skje ved at de handlene blir omplassert.
Det samme gjelder ved øyeblikkelig disponering av torv og gategrunn, f.eks ved
brann,snøfall eller andre forhold som betinger rask disponering.
§4-11. De som driver torvsalg skal betale en avgift til kommunekassen. Avgiftens størrelse
fastsettes av kommunestyret
Salg fra offentlige steder, portrom og annen privat grunn m.v.
§4-12. Salg fra gater, brygger eller offentlige steder ( herunder torv utenom torvtiden) kan
bare skje på plass som rådmannen godkjenner. Tilhører grunnen kommunen uten å være
offentlig sted, må rådmannens tillatelse innhentes på forhånd. Det samme gjelder for salg
fra fartøy, tomter og annen privat grunn og innganger til sådanne, samt fra portrom og
innganger til bygninger, når disse står umiddelbar fri forbindelse med allminnelig beferdet
strøk.
I de tilfeller salget omfatter nærings – og nytelsesmidler, må det innhentes tillatelse fra
næringsmiddeltilsynet.
§4-13. Formannskapet kan bestemme at salg som er nevnt i §4-12 kan være forbudt i visse
strøk av byen. Før slike bestemmelser treffes, skal politiet og næringsmiddeltilsynets
uttalelse være innhentet.
§4-14. De som driver salg etter §4-12 må rette seg etter de pålegg som politiet gir av
hensyn til den alminnelige orden og etter de påbud som blir gitt av næringsmiddeltilsynet.
De handlende må sørge for renhold på stedet i salgstiden og for at alt avfall blir fjernet ved
salgstidens slutt. De må sørge for at omgivelsene ikke skjemmes eller tilsøles av
virksomheten.
Kap.5 Straffebestemelser
§5-1. Overtredelse av denne forskrift eller pålegg gitt med hjemmel i forskrift, straffes etter
lov av 6 juni 1980 om handelsvirksomhet, § 5-1

