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Tittel: UTLEIE AV FORTAU/GATEGRUNN MM  
 
Møtebehandling: 
Tor Steinar Mathiassen, H fremmet følgende alternative forslag til: 
Pkt. 1 

For bruk av arealer til servering/vareutstilling over 10 kvm., settes leien til kr 500,- pr. 
kvm. pr. sesong. Kommunen frafaller kravet for sesongen 2008 for de som ikke har 
søkt om avtale for leie av grunn. 

 
Pkt. 2 

De fire faste plassene på torvet sies opp og averteres til leie for 1 år. Leien fastsettes i 
henhold til torvvedtektene. 
 

Pkt. 6  
Satsene gjøres gjeldende fra sesongen 2009. Alle prisene vurderes årlig. 

 
Nytt Pkt 7: 

Kommunen vil forsikre seg om at alle som selger varer i byen betaler skatter og 
avgifter. Dette må dokumenteres med skatteattest. 

 
Det ble stemt punktvis: 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling til pkt. 1og forslaget fra Tor Steinar 
Mathiassen, ble Mathiassens forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. Mindretallet besto av 
Frode Anmarkrud. 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling pkt. 2 og Tor Steinar Mathiassens 
forslag, ble Mathiassens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling til pkt. 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling til pkt. 6 og Tor Steinar Mathiassens 
forslag, ble Mathiassens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Tor Steinar Mathiassens forslag til nytt pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Formannskapets vedtak: 
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1. For bruk av arealer til servering/vareutstilling over 10 kvm., settes leien til kr 500,- pr. 
kvm. pr. sesong. Kommunen frafaller kravet for sesongen 2008 for de som ikke har 
søkt om avtale for leie av grunn. 

 
2. De fire faste plassene på torvet sies opp og averteres til leie for 1 år. Leien fastsettes i 

henhold til torvvedtektene. 
 

3. Parkeringsavgiften på Engø settes til kr 4,- pr. time og med mulighet til å kjøpe 
ukesparkering for kr 500,-. 

 
4. Det kreves leie for bruk av offentlig grunn til bygge- og vedlikeholdsarbeider etter 

følgende indeksregulerte satser: Det tas ingen betaling for første uke. Fra og med 2. 
uke koster grunn 2,- kr. pr m2 og døgn. Minimumspris er kr. 500,-. Prisen kan 
reduseres til kr. 0,50 pr. m2 og døgn der entreprenøren minimerer arealbruken og 
hindring av allmenn trafikk. 
 

5. Kommunen skal som grunneier fjerne løsfotreklame som ikke er i overensstemmelse 
med kommunens regelverk. 
 

6. Satsene gjøres gjeldende fra sesongen 2009. Alle prisene vurderes årlig. 
 

7. Kommunen vil forsikre seg om at alle som selger varer i byen betaler skatter og 
avgifter. Dette må dokumenteres med skatteattest. 

 
 
 


