
 
Retningslinjer for salgsstativer på fortau i Kvadraturen og 
løsfotreklame i gågatene. 
Vedtatt av byutviklingsstyret 28.02.2013 
 
 
Generelt 
 

 Løsfotreklame eller salgsstativer tillates ikke i kombinerte gang-/sykkelveier. 
 

 Løsfotreklame eller salgsstativer tillates ikke langs riksveier, fylkesveier og 
kollektivtraceeer. 

 

 Salgsstativer og løsfotreklame må ikke settes ut slik at de hindrer søppelhenting, 
brøyting, feiing og annet vedlikehold av gater og fortau. 

 

 Butikker som overtreder disse retningslinjene mister evt. rett til å ha salgsstativer 
og/eller løsfotreklame på offentlig gategrunn for 1 år. 

 

 Retningslinjene håndheves av ingeniørvesenet som har ansvar for å fjerne 
gjenstander som står i strid med retningslinjene. 

 

 Butikker som bryter retningslinjene må betale for kommunens kostnader med 
håndheving (administrasjon og arbeid med fjerning), og kan bli anmeldt for brudd på 
politivedtektene. 

 
 
Salgsstativer på fortau 
 

 Ett salgsstativ tillates ved inngangspartiet til hver butikk dersom det oppnås 2 m fri 
bredde på fortau fra stativ til nærmeste hinder/fortauskant.  

 

 Kun butikker med salgsvirksomhet i 1. etasje kan ha salgsstativ på fortau. 
 

 Salgsstativ kan gå maksimalt 1 m ut fra fasade. Maksimal størrelse på stativene er 
0,6x1,0x1,5m (bredde, lengde og høyde). 

 

 Salgsstativ kan ha én plakat med tekst som opplyser om priser o.l. i maksimalt format 
A4. 

 

 Ytterligere salgsstativer tillates langs butikkfasaden etter søknad dersom fri bredde 
på fortau og størrelse på fotgjengertrafikk tilsier dette. 

 

 Søknad om areal til ekstra salgsstativer sendes til plan- og bygningsetaten.  
 

 Evt. klager på vedtak behandles av byutviklingsstyret. 
 

 For areal til ekstra salgsstativer betales leie som fastsettes av Kristiansand 
Eiendom/kommunalutvalget. 

 

 Salgsstativer tillates kun innenfor ordinære åpningstider (09.00-18.00/20.00 hver-
dag/torsdag og 09.00-15.00 lørdag).  
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Løsfotreklame på fortau i Kvadraturen 
 

 Dersom butikken ikke har salgsstativ på fortau, tillates én løsfotreklame ved 
inngangspartiet til hver butikk dersom det oppnås 2 m fri bredde på fortau fra 
reklamestativ til nærmeste hinder/fortauskant.  

 

 Kun butikker med salgsvirksomhet i 1. etasje kan ha løsfotreklame på fortau. 
 

 Maksimal avstand fra reklamestativ til inngangsdør er 2 m.  
 

 Løsfotreklame kan settes maksimalt 0,8 m ut fra fasade. Maksimal størrelse på 
reklamestativ er 0,6x1,0 m (bredde og høyde). 

 
 
Løsfotreklame i gågatene  
 

 Kun ett reklamestativ tillates pr. butikk 
  

 Reklamestativet skal stå på det arealet butikken leier til salgsvirksomhet, unntatt 
restauranter på Torvet og Nedre Torv som gis tillatelse til å sette reklamestativet i 
umiddelbar nærhet av leiet areal. 

 

 Det er ikke tillatt å la andre butikker/virksomheter settes opp reklamestativer på eget 
leieareal 

 

 Maksimalt format på reklamestativet er 0,6x1,0 m (bredde og høyde)  
 

 Salgsstativer kan ha én plakat med tekst som opplyser om priser o.l. i maksimalt 
format A4. 

 
 
 
Kristiansand kommune, ingeniørvesenet 04.03.2013 

 
 
 


