SØKNAD OM LEIE AV TORGPLASS PÅ MINSAAS PLASS
Virksomhetens / søkerens navn

Gateadresse

Postadresse

Orgnr/Fnr

Fakturaadresse hvis annen enn ovenfor

Telefon

Registreingsbekreftelse /tillatelse for salgsvirksomheten

JA / NEI
Type kjøretøy/salgsvogn og lengde. (Maks lengde 6 m)

Annet

Salg av (strek under)

Kjøttvarer,
Fisk og sjømat,
Tidsrom og dager for leie

Grønnsaker,

Blomster,

Husflid,

Annet:____________________

Tidsrom fra - til
mandager
tirsdager
onsdager
torsdager
fredager
lørdager

For torghandel på Minsaas plass betales det kr. 100,- for 1. og 2. dag, deretter rabatteres i forhold til
leietid ut over dette. Eks. 24 dager (1 mnd.) kr. 1310,-.
Andre opplysninger som har betydning for behandlingen.

Jeg er kjent med ”Generelle bestemmelser for torghandel på Minsaas Plass”.
Sted_____________________

Dato___________

________________________

Søkers underskift

Generelle bestemmelser for torghandel på Minsaas Plass
Søknad om torgplass behandles av Servicekontoret. Hovedtildeling skjer pr. 01.05. deretter
fortløpende. Ved flere søknader innenfor samme varegruppe foretas tildeling ved loddtrekning.
Torgavgift skal betales ved leie av torgplass til varehandel og næringsvirksomhet.
Torggebyret betales på forskudd og innkreves av Servicekontoret som også utsteder tillatelse til bruk
av torgplass på vegne av Teknisk Drift.
Fast plass som ikke er tatt i bruk kl. 11.00, er å anse som ledig.
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. Det er ikke tillatt å bruke jordspyd.
For torgsalg gjelder kommunens forskrifter om torghandel.
Selger må forevis tillatelse fra næringsmiddeltilsynet ved omsetning av næringsmidler, fra politiet ved
omsetning av brukte og kasserte ting, samt selv sørge for å ha de øvrige nødvendige godkjenninger.
Handelen må ikke drives til sjenanse for andre torghandlere og publikum.
De som er tildelt torgplass skal rette seg etter de regler og påbud Servicekontoret/Teknisk Drift eller
politiet gir, og kan bli vist bort fra torget og tillatelse inndratt dersom påbud ikke etterkommes.
Verdal kommune forbeholder seg retten til å disponere torget til annet bruk ved spesielle anledninger,
forutsatt varsel minst 1 uke i forvegen.

