Vår ref.
12/1433-9/WENKE

Arkivkode
Q24

Deres ref.

Dato
13.02.2013

REVISJON AV TORGVEDTEKTENE OG SALG I SENTRUM
Kragerø formannskap behandlet i møte12.02.2013 sak 15/13. Følgende vedtak ble fattet:
1.

Bruk av områdene:
1
Torget: 3 torgplasser reserveres til salg av lokale jordbruks- og
husflidsprodukter. Hele eller deler av torget kan benyttes ved arrangenment
som Bondens marked og andre lokale innslag av stand og underholdning av
lag og foreninger. Det samme gjelder for humanitære og politiske formål.
Søknader om torgplasser håndteres av Enhet for Teknisk drift.
2
Jernbanetorget – forbeholdes aktiviteter og arrangement for barn og unge.
Deler av Jernbanetorget kan benyttes til juletresalg og arrangement av lokalt
næringsliv og lokale lag og foreninger.
3
Jens Lauersøns plass – Arrangementer innen kultur. Ikke tillatt med salg.
Muligheter for salg ved Jens Lauersøns Plass når Torvet er fullbooket i
forbindelse med Bondens Marked.
4
Theodor Kittilsens plass (Mellom Strandberg og Chich) – Utleieområde
primært for uteservering. Utenom uteservering kan området benyttes til salg
og stand i forbindelse med sentrumsarrangement.
5
Ytre Strandvei mellom «Bjarnes» og Bryggasenteret – Arrangementer
hele året. Salg av spesialmat (for eksempel Sildakongen og Spekematbilen)
utenom sommersesongen.
6
Bybrua – Hele brua med treplankdekke holdes fri for arrangement, stand,
boder og salg. På asfaltplass ved søndre ende av Bybrua tillates stand på
begrenset areal slik at gangtrafikken og snuplassen ivaretas. Spesielle
arrangementer som påskebadet og russetreff kan tillates.
7
Dypvannskaia – Havneområde under Havnevesenet. Konteinere blir
stående som i dag. Arrangementer avklares hos Havnefogden som tidligere.
8
Parkeringsplass mellom Fossen og ferjeleie – 7 parkeringsplasser nærmest
Fossen kan benyttes til salgsboder som tidligere praktisert.
9
Ytre Strandvei fra området ved offentlige toaletter til bybrua–
Utleieplass mellom sjøbodene for pølsebod/annen varmmat. På området vest
for toalettene kan inntil 2 pølseboder/varmmatboder leie plass. Utleie
håndteres av Havnevesenet.
10
Indre del av Blindtarmen, på innsiden av Bybrua. Forbeholdes småbåter
om sommeren. Arrangement utenom sommersessongen kan tillates.

2.

Leiepriser for bodplasser og torgplasser:
Uteservering torget og Theodor Kittelsens plass: Kr 200,- pr kvadratmeter pr måned,
oppjusterers etter konsumprisindeks pr april hvert år.
Salgsboder pr. 11 m²: Kr 300,- pr dag.
Torgplass pr 11 m²: Kr 300,- pr dag pr plass for salg.
Gratis for arrangement og politiske og humanitære formål.
Barn under 18 år, som lager hjemmelagede produkter, står gratis.
Før leieavtale inngås, skal godkjent mva- og skatteattest fremvises.

3.

Det tillates ikke å parkere biler på torget og bodplasser. Er bilen innredet som bod, kan
det gis dispensasjon når salget foregår direkte fra bilen.

4.

Salg og arrangement fra fortau og gater utenom ovennevnte steder tillates ikke.

5.

Muligheter for bannere på bybrua og øybrua pga festivaler og arrangementer

6.

Reklame stand for lokale firmaer tillates.

7.

Ved spesielle anledninger gis ordføreren anledning til å dispensere fra vedtektene.

