
 

 

 
 

Retningslinjer for bruk av gategrunn 
 
Kontaktpersoner og e-postadresser til aktuelle etater dersom ikke annet er angitt 
Politiet:  
Bjarne Lindland, tlf. 38 13 61 71/38 13 61 43/38 13 61 33, post.agder@politiet.no 
Kristiansand Parkering:  
Tlf. 38 12 97 00, post.parkering@kristiansand.kommune.no 
Servicetorvet: 
Tore Løvland, tlf. 38 10 29 01/906 87 918, post.teknisk@kristiansand.kommune.no  
Ingeniørvesenet:  
Gunnar Gjermundnes, tlf. 91 66 59 53, post.teknisk@kristiansand.kommune.no 
Statens vegvesen, regionvegkontoret: 
Dag Øystein Løining. tlf. 98 22 37 42, firmapost-sor@vegvesen.no 
Parkvesenet:  
Kurt Tange Jensen, tlf. 97 05 00 90, post.teknisk@kristiansand.kommune.no 
Kristiansand Eiendom:  
Einar Hanssen, tlf. 38 07 52 74/47 26 35 46, post.teknisk@kristiansand.kommune.no 
Plan- og bygningsetaten:  
Morten Østerud, tlf. 38 07 55 33, post.teknisk@kristiansand.kommune.no 
 
Graving i offentlig vei 
Søknad om graving og varslingsplaner sendes via Geomatikk gravemeldingtjeneste, 
https://gravemelding.no/. Se siden Gravetillatelse i offentlig vei.  
 
Plassering av containere, stillas, brakker m.m. 
Politiet behandler søknad og vurderer om det må lages varslingsplan ved arbeider på offent-
lig vei. Varslingsplan kreves normalt når fri fortausbredde blir mindre enn 1,5 m. Se forøvrig 
Retningslinjer for plassering av containere, stillas, arbeidsbrakker m.v. på offentlig gategrunn 
og Søknadsskjema for plassering av stillas, containere m.m. på fortau  
 
Parkeringsselskapet godkjenner søknaden dersom den kun berører parkometerplasser. 
Parkeringsselskapet inngår leieavtale dersom leietiden er større enn 3 evt. 10 dager og 
under ett år. Se Kontrakt og avtalevilkår for leie av gategrunn.  
 
Kristiansand Eiendom inngår leieavtale dersom leietiden er over ett år. 
 
Ingeniørvesenet godkjenner evt. varslingsplaner langs kommunale veier. Se eksempel på 
varslingsplan og skjemaer 
 
For riks- og fylkesveier skal varslingsplaner godkjennes av Statens vegvesen, regionveg-
kontoret. 
 
Statens vegvesen og kommunen setter krav om at alle som utfører arbeid på veg skal ha 
egen opplæring i arbeidsvarsling.  Statens vegvesens håndbok Arbeidsvarsling 
 
Arrangementer, demonstrasjoner, konserter o.l. i gågatene og på torvene 
Servicetorvet behandler søknadene. Politiet skal informeres om alle arrangementer. 
Hjemmeside om utleie til arrangementer m.m (se Ordensregler for Kvadraturen vedtatt av 
byutviklingsstyret 09.03.2017). 
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Arrangementer, demonstrasjoner, idrettskonkurranser o.l. utenom gågater, parker og 
torvene 
Politiet behandler søknader og vedtar midlertidig skiltplan. Forskrift om konkurransekjøring 
på veg åpen for alminnelig ferdsel 
 
Gatesalg på angitte plasser i gågater og på nedre torv 
Servicetorvet godkjenner salg fra spesielt avsatte plasser (se Ordensregler for Kvadraturen 
vedtatt av byutviklingsstyret 09.03.2017). 
  
Uteservering i gågater, på torvene og på fortau  
Uteservering kan kun skje på arealer som på forhånd er godkjent av Kristiansand kommune. 
Kristiansand Eiendom inngår leieavtaler (se Ordensregler for Kvadraturen vedtatt av 
byutviklingsstyret 09.03.2017). 
 
Torvsalg og salg fra mobil salgsvogn 
Kommunen tilbyr salg på Nedre Torv, i Markens gate ved «gamle Postgården» (nattsalg) og i 
Gravane. Servicetorvet inngår avtale om salgsplass (se Ordensregler for Kvadraturen vedtatt 
av byutviklingsstyret 09.03.2017). 
 
Standsområder 
Tillatelse til å bruke standsområdene skal innhentes på Servicetorvet (se Ordensregler for 
Kvadraturen vedtatt av byutviklingsstyret 09.03.2017). 
 
Gatemusikanter 
Tillatelse til spilling skal innhentes på Servicetorvet (se Ordensregler for Kvadraturen vedtatt 
av byutviklingsstyret 09.03.2017). 
 
Opprop, demonstrajon og forkynnelse 
All slik aktivitet skal foregå fra paviljongen på Torvet. Tillatelse skal innhentes på 
Servicetorvet. 
 
Vaffel- og lotterisalg 
Det er tillatt å selge vafler, boller og lodd i gågatene utenfor en butikk som på forhånd har 
godkjent dette. Inntekter kan ikke gå til kommersiell aktivitet. 
 
Turisttog 
All kjøring krever tillatelse fra politiet (se Ordensregler for Kvadraturen vedtatt av 
byutviklingsstyret 09.03.2017). 
 
Salgsstativer på fortau 
Se Regler for løsfotreklame og salgsstativer på fortau vedtatt av byutviklingsstyret 
28.02.2013.  
 
Transparenter/bannere over gate 
Servicetorvet godkjenner opphenging av bannere over gate. Tillatelser gis bare til kulturelle 
til arrangementer eller til kampanjer for humanitære organisasjoner o.l. for et kortere tidsrom 
(se Ordensregler for Kvadraturen vedtatt av byutviklingsstyret 09.03.2017). 
 
Aktuelle linker 
Ordensregler for Kvadraturen, vedtatt av byutviklingsstyret 09.03.2017 

http://www.kristiansand.kommune.no/Documents/_Teknisk/Ingeni%c3%b8rvesenet/Vei-%20og%20prosjektavdelingen/ORDENSREGLER%20FOR%20G%c3%85GATEOMR%c3%85DET%20I%20KRISTIANSAND.doc.pdf?epslanguage=no


 

 

 
 

Politivedtekt for Kristiansand kommune: vedtatt av bystyret 21.04.1999, godkjent av departe-
mentet 15.12.1999 
Retningslinjer for salgsstativer på fortau i Kvadraturen og løsfotreklame i gågatene, vedtatt 
av byutviklingsstyret 28.02.2013 
 
 
19.10.2017  Per Kjelsaas, Ingeniørvesenet 
 
 

http://www.kristiansand.kommune.no/PageFiles/13432/politivedtekter.pdf?epslanguage=no

