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Saksprotokoll

Utvalg: Kragerø formannskap
Møtedato: 07.05.2013
Sak: 33/13

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 12/1433
Tittel: SAKSPROTOKOLL: REVISJON AV TORGVEDTEKTENE OG

SALG I SENTRUM

Behandling:

Habilitetsavklaringer:
Charlotte Therkelsen Sætersdal reiste innledningsvis spørsmål om egen habilitet.
Habilitetsspørsmålet ble reist under henvisning til hennes rolle som daglig leder i en annen
virksomhet som er aktuelle leietaker til et av de aktuelle områdene.
Charlotte Therkelsen Sætersdal fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Et enstemmig formannskap erklærte Charlotte Therkelsen Sætersdal som inhabil.
Ole Andre Enggrav tiltrådte som vararepresentant under den videre behandlingen av sak
33/13.

Hege Baugstø Lier reiste innledningsvis spørsmål om egen habilitet. Habilitetsspørsmålet
ble reist under henvisning til hennes rolle som daglig leder i en virksomhet, Bondens
Marked, som er aktuelle leietaker til et av de aktuelle områdene.
Hege Baugstø Lier fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Et enstemmig formannskap erklærte Hege Baugstø Lier som inhabil. Vararepresentant for
Hege Baugstø Lier var ikke tilgjengelig. Sak 33/13 ble følgelig realitetsbehandlet med 8
stemmeberettigede formannskapsmedlemmer tilstede.

Forslag til endringer i vedtakspunkt. 2 fremmet av Henriette Fluer Vikre:
For leiearealene knyttet til Torvkafeen og uteserveringen ved Theodors Fristelse krevesen leie
på samme nivå som tidligere år.
Ordningen med utleie av arealer til næringsaktivitet gjøres til gjenstand for evaluering i
formannskapet når en har vunnet erfaringer fra sommersesongen 2013.

Avstemming:
Henriette Fluer Vikres endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtektene videreføres ellers uforandret.

Vedtak:
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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:
For leiearealene knyttet til Torvkafeen og uteserveringen ved Theodors Fristelse kreves
en leie på samme nivå som tidligere 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.

Ordningen med utleie av arealer til næringsaktivitet gjøres til gjenstand for evaluering i
formannskapet når en har vunnet erfaringer fra sommersesongen 2013.

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.
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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.


