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TEKNISK

Ordensregler for
Kvadraturen i Kristiansand
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=  Stands o.l.

=  Fontene/figur

=  Gatesalg

=  Torvhandel

=  Grense for gågateområdet

=  Forretnings salgsareal

DRONNINGENS GATE

TORDENSKJOLDS GATE

KRISTIAN IV GATE

HENRIK WERGELANDS GATE

SKIPPERGATE

GYLDENLØVES GATE

TOLLBODGATA

NEDRE TORV



Reglementet gjelder for 
følgende områder:

Hele Kvadraturen, Tangen, 
Bystranda, Strandpromenaden, 
Gravane og Kilden-området.

1. Forretningenes salgsareal
Avgrensingen av forretningenes salgs-
areal langs egen fasade mot gågatene og 
hvilke regler som gjelder for disponering 
av salgsarealet, fastsettes av By- og 
miljøutvalget. Avtaler om disponering  
av disse fastlegges i privatrettslige  
avtaler mellom brukerne/gårdeierne  
og Kristiansand Eiendom.

2. Uteservering
Uteservering kan kun skje på arealer 
som på forhånd er godkjent av 
Kristiansand kommune. Søknad om nye 
serveringsarealer skal nabovarsles og 
sendes til kommunen for godkjenning. 
Avtale om leie av serveringsareal inngås 
med Kristiansand Eiendom. For møblement 
som ikke fjernes i vinterhalvåret, bærer 
leietaker selv ansvar for eventuelle skader 
pga. brøyting og vedlikehold.

3. Gatemusikanter
Gatemusikanter som ønsker å spille  
i Kristiansand skal innhente tillatelse  
til dette på Servicetorvet.

Det vil i løpet av en dag være tillatt å spille 
i inntil 120 minutter pr. artist/gruppe.  
Maksimalt 40 minutter på samme sted  
og artisten/gruppen må flytte minimum 
ett kvartal hver gang. Det kan kun spilles 
akustisk i gågatene.  

For gatemusikanter med høyttaler/forsterker 
skal dette foregå på Torvet (mellom 
Markens gate og Rådhuset). Det vil i løpet 
av en dag være tillatt å spille i inntil 120 
minutter pr. artist/gruppe.

Salg av egenproduserte CD’er og andre 
effekter relatert til artistvirksomheten er tillatt.

Gatemusikanter og andre kunstneriske 
innslag i bybildet kan få tildelt plass etter 
forespørsel på Servicetorvet. Disse må kunne 
legitimere seg og fremvise gyldig tillatelse.
 

4. Tilfeldig gatesalg
a |  Det tilbys tre avgiftsbelagte salgs-
plasser i Markens gate (1x2 meter),  
i tillegg til tilgjengelige salgsplasser  
på Torvet (inntil 5x5 meter).  
Tildeling av salgsplass foregår ved  
oppmøte på Servicetorvet, salgsplass  
kan ikke forhåndsreserves. Plassen kan  
leies for en dag av gangen og det må 
forskuddsvis betales en avgift pr. dag, 
fastsatt av bystyret. Salgsplassene  
i Markens gate er ikke tilgjengelige  
i tidsrommet 15. juni til 15. august.   
Selger må kunne legitimere seg og fremvise 
kvittering for betalt leie og tildelt salgsplass.

b |  Det tilbys et område på Torvet til 
salgsplasser, til de som ønsker å selge 
egenproduserte varer. Dette tilbudet er 
gratis og arealet som tilbys er 1x2 meter  
pr. selger. Tildeling av salgsplass foregår  
ved oppmøte på Servicetovet, salgsplass 
kan ikke forhåndsreserveres. Plassen blir 
tildelt for en dag av gangen. Selgerne må 
kunne legitimere seg og fremvise gyldig 
tillatelse for tildelt salgsplass.

c |  Godkjente selgere av gatemagasiner  
kan stå utenfor en butikk som på forhånd 
har godkjent dette.



Det utføres daglige kontroller av selgerne, 
og ved manglende betalt avgift eller  
andre brudd på gjeldende reglement,  
vil et straffegebyr på kr 1000 bli gitt.  
Ved gjentatte brudd nektes personen  
tilgang på salgsplass i ett år.

Salg av dyr, spraybokser og våpen-
etterligninger som lett kan forveksles  
med ekte våpen tillates ikke. 
 

5. Standsområder
Standsvirksomhet foregår fra tre steder  
som er avsatt til dette. Plassene er i 
kryssene Markens gate/Gyldenløves gate, 
Markens gate/Skippergata og Markens 
gate/ Tordenskjolds gate. 

På disse plassene tillates oppstilling 
av plakater, utdeling av løpesedler mv. 
for ideelle, humanitære, religiøse og 
politiske formål og organisasjoner. 
Standsvirksomheten skal være 
opplysningsvirksomhet overfor publikum. 

Tillatelse til å bruke standsområdene gis 
i hvert enkelt tilfelle av Servicetorvet, ved 
skriftlig henvendelse. Det skal føres egen 
forfallsbok for bruken av området.  
Det kan gis tillatelse til standvirksomhet 
inntil tre dager, i samme uke, for samme 
søker. Det er anledning til å søke om 
standplasser for flere uker om gangen i en 
og samme søknad. Salg av lodd, brosjyrer, 
aviser, emblemer og lignende, som inngår 
som ledd i opplysningsvirksomhet overfor 
publikum, er tillatt.

Organisasjoner som ønsker å selge 
medlemskap (fadderordning eller 
tilsvarende), tildeles kun plass i krysset 
Markens gate/Skippergata. Det kan søkes 
om plass til slik virksomhet i inntil to dager, 
i samme uke, for samme søker.

Organisasjoner som ønsker standplasser  
på lørdager, og som reserveres mer enn  
en måned fram i tid, kan kun booke en 
lørdag pr. måned. For booking inntil en 
måned fram i tid, er det tillatt å reservere  
to lørdager pr. organisasjon.

Kristiansand kommune tillater ikke at 
organisasjoner etablerer standplasser andre 
steder i Kvadraturen. Det tillates heller ikke 
at representanter for organisasjoner beveger 
seg rundt i Kvadraturen, herunder Markens-
gate og deler ut flyveblader eller annen 
informasjon m.m. om organisasjonen.  
Slik utdeling skal kun finne sted på de 
etablerte standplassene etter søknad.

6. Opptreden/fremvisninger/arrangementer
Tillatelser til opptreden m.m. i gågatene  
og standområdene gis i hvert enkelt tilfelle 
av Servicetorvet. Det samme gjelder torvene 
mellom Markens gate og Rådhuset. 

Arrangør må innhente tillatelse fra Politiet 
før arrangementet avholdes. Politiet kan 
forby eller sette vilkår for arrangementet 
etter politiloven og politivedtektene.

Ved arrangementet «Handelens Dag»,  
er det Kvadraturforeningen som disponerer 
salg- og standplassene i gågatene.

7. Turisttog
Holdeplass for turisttog er avsatt i Markens- 
gate ved «gamle Postgården». Det tillates 
kun ett tog parkert om gangen.

Holdeplassen kan benyttes mellom  
kl. 11.30 og kl. 22.00 alle dager. Kjøring 
av turisttoget skal skje på en slik måte 
at sikkerhet og framkommelighet for 
fotgjengere blir ivaretatt. 



All kjøring krever tillatelse fra politiet. 
Tillatelse til kjøring og stans i Markens- 
gate er midlertidig og kan om nødvendig 
oppheves av politiet.

8. Delegasjon av myndighet/
saksbehandling
Kristiansand kommune har anledning til  
å gripe inn mot støyende og sjenerende 
bruk av høyttalere og musikk osv.

Avgjørelser tatt av Servicetorvet  
som gjelder fordeling av salgsplasser 
(gatesalg) og standplasser, kan påklages  
til By- og miljøutvalget.

Servicetorvet håndhever selv, eller ved 
vekter, bruken av arrangementsområder, 
salgsarealer og uteserveringsarealer i tråd 
med de til enhver tid gjeldende avtaler. 
Avgjørelsen kan ikke påklages.

9. Torvsalg og salg fra mobil salgsvogn 
Kristiansand kommune tilbyr torvsalg
og salg fra mobile salgsvogner fra
følgende steder:

a | Nedre Torv
Det er inntil 9 plasser tilgjengelig og 
salgstiden er fra kl. 10–18 mandag til  
lørdag hele året. 

Servicetorvet leier ut og inngår kontrakt 
(etter søknad) med aktuelle leietakere  
for ett år av gangen. Bystyret fastsetter  
årlig leiesum.

Hver salgsplass er på 25 m2 (5x5 meter), 
det er ikke tillatt å plassere ut bord og stoler 
innenfor leid areal.

I perioden fra 1. april til 1. oktober må 
salgsvognene flyttes bort fra Torvet etter 
endt salgsdag. 

Før leiekontrakt inngås, må Servicetorvet 
godkjenne salgsvogn som skal benyttes.

b | Nattsalgsplasser i Markens gate
Det er to plasser tilgjengelig og salgstiden 
er kl. 20.00–04.00. Nattsalgsplassene 
plasseres i Markens gate utenfor «gamle 
Postgården».

Hver salgsplass er på 20 m2 (4x5 meter), 
og det tillates ikke å plassere ut stoler og 
border. 

Plassene legges ut på anbud, og avtalen 
gjelder for inntil fem år. Salg av mat 
prioriteres på disse plassene. 

Før leiekontrakt inngås, må Servicetorvet 
godkjenne salgsvogn som skal benyttes.

Salgsvognene flyttes bort fra Markens gate 
etter endt salgsdag.

c | Sommerplasser i Gravane/
Formidlingsplassen:
Det er inntil tre plasser tilgjengelig og 
salgstiden er kl. 10–24 mandag til søndag 
fra 1. mai til 1. oktober.

Ingeniørvesenet/Parkvesenet bestemmer 
plassering, fortrinnsvis på vegareal på vei 
inn til Odderøya.

Hver salgsplass er på 30 m2 (5x6 meter), 
og det er tillatt å plassere ut inntil tre bord 
med stoler på hver salgsplass, men disse 
må plasseres innenfor leid areal. 

Før leiekontrakt inngås, må Servicetorvet 
godkjenne salgsvogn som skal benyttes.

Plassene legges ut på anbud, og avtalen 
gjelder for inntil tre år. Salg av suvenirer  
og mat prioriteres på disse salgsplassene.



d | Generelle bestemmelser  
for samtlige salgsplasser
Alle lovlige varer kan selges  
fra overnevnte salgsplasser. 

Alle leietakere må være registrert  
i Brønnøysundregisteret, og ved salg  
av mat kreves det serveringsbevilling.

Salg av dyr, spraybokser og 
våpenetterligninger som lett kan  
forveksles med ekte våpen tillates ikke. 

10. Opphenging av banner 
I Kristiansand kommune er det Service-
torvet som godkjenner opphenging av 
bannere over gate, og flagg på gamle 
Lundsbroa. 

Tillatelsen gis bare for kulturelle 
arrangementer i en begrenset periode  
på maksimum 14 dager. Det er kun tillatt 
med et banner i Markens gate og et  
banner i Skippergata pr. arrangement.

Humanitære organisasjoner kan henge  
opp banner for å markedsføre kampanjer  
i en begrenset periode på maksimum  
en uke. Det er kun tillatt med et banner  
i Markens gate og et banner i Skippergata 
pr. arrangement.

Kristiansand kommune kan tilby å leie ut 
arrangementsportal for aktiviteter på Torvet.  
Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.

Blomsterportalen ved innkjøring  
til Odderøya er forbeholdt kulturelle 
arrangementer som foregår på øya og  
på Strandpromenaden. Bannerne kan  
henge oppe i maksimum 14 dager.  
Hvis blomsterportalen er ledig, kan bannere 
for kulturelle arrangementer som avholdes 
andre steder i kommunen tillates.

Opphenging av bannere på lyktestolpene  
i gågatene, avklares i hvert enkelt tilfelle 
med Servicetorvet. Både humanitære 
organisasjoner og kulturelle arrangementer 
kan benytte disse stolpene.

Arrangørene må selv bekoste opphenging 
og nedtaking av bannere samt opphenging 
av flagg på gamle Lundsbroa. Hvis det er  
ønskelig kan kommunen gjøre denne 
jobben til fast pris.

11. Opprop, demonstrasjon og forkynnelse 
I Kristiansand kommune er det Service- 
torvet som behandler søknadene om 
opprop, demonstrasjoner og forkynnelse.   
Ved demonstrasjon må arrangør innhente 
tillatelse hos politiet.

All slik aktivitet skal foregå fra Paviljongen  
på øvre del av Torvet.

12. Vaffel- og lotterisalg 
I Kristiansand kommune er det tillatt  
å selge vafler, boller og lodd hvis man 
plasserer seg utenfor en butikk som  
på forhånd har godkjent dette.

Forutsetningen er at inntektene av dette 
salget ikke går til kommersiell aktivitet.

13. Salg fra mobil enhet 
I Kristiansand kommune er det åpnet for  
å gi inntil to tillatelser for salg fra mobil 
enhet. Med mobil enhet menes sykkel  
eller moped hvor utsalgsplassene er 
integrert i enheten. Det er ikke tillatt  
å drive salgsvirksomheten i gågatene  
og på torvene.

Avtalen gjelder for ett kalenderår av gangen, 
og humanitære organisasjoner prioriteres. 



Hvis det ikke er interesse fra slike orga-
nisasjoner, kan kommersielle aktører  
bli tilbudt avtale. Bystyret fastsetter  
årlig leiesum.

14. Utdeling av flyveblad og sampling 
Hovedregelen er at det ikke er tillatt å dele 
ut flyveblad eller vareprøver (sampling)  
i Kvadraturen.

Hvis slik aktivitet ønskes, må forespørsel 
sendes Servicetorvet. Det skrives kontrakt 
i hvert enkelt tilfelle, hvor pris og utvidet 
ansvar for søppelhåndtering fremkommer.

15. Forskjellige bestemmelser
De til enhver tid gjeldende lover med 
tilhørende forskrifter gjelder for bruk og 
ferdsel. 
 
I forbindelse med 17. mai, festivaler og 
andre større arrangementer kan kommunen 
og politiet fatte vedtak om annen bruk av 
gågateområdene.

Ovenstående regler kan endres av By- og 
miljøutvalget etter at endringsforslaget har 
vært forelagt Servicetorvet, politiet og de 
involverte næringsdrivendes foreninger.

16. Søknadsskjemaer og 
kontaktinformasjon
Søknadsskjemaer finner du på  
kommunens hjemmeside: 
www.kristiansand.kommune.no

Ved spørsmål send mail til: 
post.arrangement@kristiansand.kommune.no
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Alle henvendelser kan rettes til:
Servicetorvet
Besøksadresse: Rådhusgata 18, 4614 Kristiansand
Postadresse: Serviceboks 417 Lund, 4604 Kristiansand 
Telefon 38 07 75 00  
post.arrangement@kristiansand.kommune.no
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