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 KOMMUNE
Brann og redningstjenesten

Stjørdal 16.06.09

VEDLEGG OG INFORMASJON TIL ARRANGEMENT- ANSVARLIG FOR
LEIE AV KJØPMANNSGATA ( GÅGATA )
1. Bakgrunn
Brannvesenet vil få store problemer i Kjøpmannsgata ved fortetting og sperring med biler, bodvogner og telt m.m for
adkomst ved en eventuell brann eller ulykke. Ved befaring av juni-marten d.å. ble det observert sperring/fortetting for
adkomsten til brannvesenets angrepsveier og brannkummer.
Med bakgrunn i ovenstående må det i ettertid tas hensyn til fremkommelighet for beredskap og innsatsstyrke.
Det vises til:
 Brann og eksplosjonsvernloven kap. 2 §§ 5-6 ,
 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-5 og
 Teknisk Forskrift til plan og bygningslovens § 7-28.

2. Merknader fra brannvesenet
Ansvarlige søkere for arrangement skal søke brannsjefens tillatelse, minst en måned i forveien.
Det skal tas hensyn til brannvesenets vedlagte situasjonsplan/angrepsplan for område. Oppstår det vesentlig negativ
endring i brannvesenets innsatsplan, skal disse legges frem for brannsjefen. Plassering av biler, bodvogner og telt m.m
må plasseres i henhold til Situasjonsplan. Felt som er merket grått, er utleie-område ( max 4m bredde ).

Med hilsen
Stjørdal kommune
Sign.
Arve Klefsåsvold
Brannsjef
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Sign.
Thor Amundsen
Leder forebyggende
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