Vedtekt for torghandel i Kristiansund Kommune av 19.4.2010
1. Kristiansund Kommune leier ut torgplass på Rådhusplassen mot avgift.
2. Målgruppe og prioritert gruppe er personer som ønsker å omsette
primærnæringsprodukter. Men også annen lovlig handel som kan bidra til økt
aktivitet på torget er ønskelig.
3. Ingen må drive handel eller annen forretning /næring på torg/gate uten å ha fått
anvist plass og inngått avtale med rette vedkommende. For langtidsleie av torgplass
på Rådhusplassen sendes skriftlig søknad til Kristiansund Servicekontor. For dagleie
kontakt Kristiansund Servicekontor.
4. Faste plasser tildeles fortløpende etter skriftlig søknad.
5. Størrelse pr. torgplass på Rådhusplassen er: 30 m2
6. All handel skal være lovlig etter mattilsynets og politiets vedtekter samt kommunens
vedtekt for torghandel.
7. Torghandleren er selv ansvarlig for å orientere seg om lovligheten til å omsette
salgsvarene.
8. Ved salg av næringsmidler:
Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomhet, plikter på anmodning fra
tilsynsmyndigheter å legge fram de opplysninger myndighetene finner nødvendig for
å gjennomføre sin tilsynsoppgave.
Næringsmidler skal produseres, lagres og omsettes mv på en slik måte at råvarenes
opprinnelige ernæringsmessige kvalitet bevares best mulig.
Hygieniske forhold skal ivaretas på en forskriftsmessig måte, også under bearbeidelse
og salg av næringsmidlene. Alle matvarer som fremstilles til salg skal være friske, ikke
bedervede og uten skadelige forurensninger.
Et næringsmiddel er et hvert stoff eller produkt, uansett om det er bearbeidet, delvis
bearbeidet eller ubearbeidet, som er bestemt til, eller med rimelighet kan forventes,
å inntas av mennesker.
9. Handelen må ikke drives til sjenanse for andre.
10. Det tillates bruk av salgsbil/vogn på leid salgsplass på rådhusplassen. Ytterligere
kjøretøyer må parkeres utenfor torgplassen.
11. Torghandler/gateselger har daglig ansvar for å fjerne avfall og rengjøre etter søl på
torgplassen. Når torgtiden er slutt for dagen skal alt av ustyr og varer ryddes bort.

12. Det er ikke tillatt å utføre fysiske inngrep i arealet.
13. Gatesalg må ikke hindre fremkommelighet for gående og utrykningskjøretøyer.
14. Torghandel kan foregå alle dager, unntatt søndager, høytids- og helligdager, mellom
kl. 08.00 – kl. 19.00 (kl. 18 på lørdager).
15. Kristiansund kommune forbeholder seg retten til å disponere hele eller deler av
torgområdet ved spesielle anledninger.
16. Betaling av torgplass på Rådhusplassen:
Fast leie: Tilsendt faktura
Dag plasser: Betaling skjer på parkeringsautomat ved torget på rådhusplassen
17. Overdragelse eller framleie av torgplassen er ikke tillatt. Kommunen disponerer faste
utleide plasser når de ikke er i bruk.
18. Oppsigelse av torgplass:
Oppsigelsesfrist 1 måned, gjensidig for begge parter.
Ved fravikelse av kommunens vedtekter for torghandel kan leieavtalen heves.
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