SØKNAD OM LEIE AV
Gategrunn
NAVN

Torget
(Etternavn -

Gågata OBS vedlegg
fornavn/firmanavn)

Paviljong

Fødsels/firma.nr (11/9 siffer)

Søker
Adresse
Postnr
Sted
Telefon
E-post
Leieperiode:
Fra og med
/
Ukedager
Det planlegges salg av (hovedvaregruppe):
Jeg har følgende plassbehov:
Jeg ønsker å benytte salgsbil / - vogn:

Sted

Dato

20

Til og med

ja

/

20

Plasser (maks. 4 plasser –felt)
nei

Søkers underskrift

Kopi av registeringsbekreftelsen for handelsvirksomhet utenom faste utsalgssted vedlegges søknaden.

For Kommunens behandling av søknaden.
Tillatelse er gitt til
Gate adresse
Post nr./ Adresse
Innvilget
Leieperiode:

dagplass
Fra og med

ukeplass
/

20

½-årsplass
Til og med

Godkjennelsen gjelder fra plass / Gate
Salgsbil / -vogn

/

årsplass
20

( Se bakside ! )

tillates

tillates ikke

Pris:

Strøm:

Fri leie:

Betalt: kr. …………….

Dato:

Faktura sendes:

Merknader:

Torgavgiften tilbakebetales ikke om torgplassen / gate ikke benyttes.
Leide plasser kan ikke overdras eller framleies.
Stjørdal kommune
Etat teknisk drift
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GENERELLE BESTEMMELSER FOR GATE / TORGSALG
På torget / gågata er det forbudt å bruke jordspyd på grunn av skader på fjernvarmen.
Gate / torgplassen kan tidligst taes i bruk en halv time før fastsatt tid for torghandel, og skal være
ryddet og rengjort innen en halv time etter handelen er sluttet.
For gate / torgsalg gjelder kommunens forskrifter om torghandel.
Tillatelse fra næringsmiddeltilsynet må foreligge ved omsetning av næringsmidler, og fra politiet ved
omsetning av brukte og kasserte ting.
Handelen må ikke drives til sjenanse for andre torghandlere og publikum.
Gate / torgselgere skal rette seg etter de regler og påbud Teknisk Drift eller politiet gir, og kan bli vist
bort fra gate / torget hvis påbudene ikke etterkommes.
Stjørdal kommune forbeholder seg retten til å disponere gate / torget til annet bruk ved spesielle
anledninger.
Faste plasser, som ikke er tatt i bruk kl. 10.00, kan den dagen utleies til andre gate / torgselgere av Etat
Teknisk Drift.
Utleie av plass i gågata krever behandling av brannsjefen. Skisse over plassering av
boder/utstilling/aktiviteter må følge søknaden. Søk minst 4 uker før arrangemenetet.
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Stjørdal brann- og redningstjeneste
Stjørdal April 2017

VEDLEGG OG INFORMASJON TIL ARRANGEMENTS ANSVARLIG FOR LEIE AV STJØRDAL TORG OG
KJØPMANNSGATA (GÅGATA)

Utrykningsenhetene i Stjørdal kommune må ha tilfredsstillende fremkommelighet i Kjøpmannsgata
(gågata) ved eventuell brann og ulykke. Av den årsak er det utarbeidet retningslinjer for bruk ved
arrangementer i gågata som må etterleves. Det vises også til vedlagt situasjonsplan over gågata, der
områder for salgsboder, kjøretøy, telt mm er avtegnet samt angrepsveier for utrykningsetatene.

 Arrangementet må meldes til Stjørdal brann- og redningstjeneste minimum 14 dager i
forveien. Dette gjøres på mail: forebyggende@stjordal.kommune.no
 Det vises til kommunale retningslinjer for store arrangement og Veilder om sikkerhet ved store
arrangement

 Alle boder, kjøretøy, salgstelt/boder mm må ha egnet slokkemiddel lett tilgjengelig.
 Kjørebredde i gågata må være minimum 4 meter.
 Det skal tas hensyn til vedlagt situasjonsplan for området.

Det henvises til Brann og eksplosjonsvernloven kap. 2 §§ 5,6 og 7

Med hilsen
Stjørdal brann- og redningstjeneste

Bjørn Rønning

Ole Johan Kiplesund

Brannsjef

Leder forebyggende avdeling

Situasjonsplan - Stjørdal Torg og Kjøpmannsgata («Gågata»)

Tegnforklaring:
Brannkum. Må ikke blokkeres
Angrepsvei for utrykningsenheter. Må ikke sperres

Oppstillingsplasser for salgsboder
Kjørebredde. Minimum 4 meter

