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Regler for handel m.v. på Torget og andre offentlig e plasser 
Kommunestyret behandlet saken i møte 13.03.2014 saknr. 23/14. 
 
Regler for handel m.v. på Torget og andre offentlig e plasser 
 
§ 1. Handel fra salgsboder, biler o.l. på offentlig plass skal foregå på Torget, i tilstøtende 
gågater, eller på parkeringsareal ved Sjøsiden senter.  
Havnevesenets område kan benyttes til tilsvarende salgsvirksomhet etter tillatelse fra 
havnestyret/havnesjefen. 
 
§ 2. Ved plassmangel på Torget har omsetning av varer fra jord-, skog- og hagebruk 
fortrinnsrett til plass der. Loddsalg og andre aktiviteter som ikke er omhandlet i lov om 
handelsvirksomhet kan anvises plass i gågata mellom Petter Bechs gate og Petter Dass 
gate.  
 
§ 3 Tidspunkt for torghandel begrenses av helligdagsfredloven §5. 
 
§ 4. Plasser bestemt for torghandel, jfr. § 2 er enten 31 m2 (7,8 x 4 m) eller 20 m2 (5 x 4 m). 
Bil som benyttes til salgsbod må ikke ha større lengde enn sju m.  
 
§ 5. Alle som vil nytte torg- eller annen offentlig salgsplass må ha samtykke til dette og 
anvises plass fra Vefsn kommune.  
Rådmannen avgjør til en hver tid hvem som skal utøve denne myndighet.  
 
§ 6. Torghandel skal fortrinnsvis foregå fra mobile boder eller liknende. De skal godkjennes 
av kommunal myndighet. Salg fra varebiler med lengde ikke over sju meter kan tillates, mens 
salg fra biler med lengde over sju meter henvises til plass mellom Sjøsiden senter og 
Tordenskjoldsgate.  
Ingen handlende kan tildeles mer enn en plass.  
 
§ 7. Ingen må ta plass på salgsstedet tidligere enn en halv time før den tiden som er fastsatt 
for torghandelen.  
Den som driver salg som nevnt i § 2, må rette seg etter de pålegg som politiet gir av hensyn 
til den alminnelige orden og etter de påbud som blir gitt av helserådet. Den som ikke retter 
seg etter gitte pålegg og påbud kan vises bort.  
Den handlende skal sørge for renhold på stedet i salgstiden, og må sørge for at omgivelsene 
ikke skjemmes eller tilsøles av virksomheten. Den handlende pålegges å sette opp 
papirkurver.  
Innen en halv time etter salgstidens slutt skal alle varer, kurver, bord m.m., boder og 
kjøretøy, samt alt avfall være fjernet fra salgsstedet.  
 
§ 8. Torghandler som tildeles bestemt plass, må ha tatt denne i bruk innen kl 10.00 den 
dagen handelsvirksomheten skal foregå. Ellers kan den tildeles en annen. Ingen tillatelse gis 
for lengre tid enn 31. desember det året tillatelsen blir gitt.  
Forhåndsbestilt plass må tas i bruk på første dag. Dersom det oppstår forsinkelse, skal 
brannvakta underrettes i løpet av første dag. Dersom underretning om forsinkelsen ikke 
skjer, disponeres plassen til andre handlende for resten av den reserverte perioden.  
 
§ 9. Handlere som anvises plass på torg eller annen kommunal eiendom, skal betale avgift til 
kommunen for bruk av plassen. 
 
§ 10. Forhåndsbetalte torgplasser gjelder ikke ved arrangementer der kommunen har latt 
arrangør får disponere hele torgområdet (F. eks. Tiendebytte, Hanedager og 17. mai) Ved 
slike arrangementer må torghandlere forholde seg til arrangør som disponerer torget. 


