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SVAR - TORGPLASS
Det vises til søknad pr. e-mail datert 29. mars 2019 om dispensasjon for plass for salg av mat
fra vogn på torget i forbindelse med påsken 2019.
Kautokeino kommune innvilger dispensasjon fra kommunens “Regler for handel m.v. på torget
og andre offentlige plasser” pkt. 3, siste avsnitt i perioden 12.04. – 22.04.2019 for salg på torget
i Kautokeino kommune. Dette gjelder for salg av mat fra vogn.
Salget kan foregå mellom kl 12.00 – 04.00. Dette innebærer at salget må være avsluttet
innen kl 04.00 natt til 02.04.2018. I henhold til søknad vil selger være Ismail Khalil Omar.
Når det gjelder søppelhåndtering har kommunen vært nødt til å sette i verk spesielle tiltak. I
utgangspunktet er det ikke kommunens ansvar å ta vare på søppelet etter torgselgerne. I
henhold til reglementet pkt. 3, 4. avsnitt skal alt avfall være fjernet fra salgstedet. Men
kommunen vil legge forholdene til rette for at dette ikke skal skape problemer, og kan derfor tilby
at kommunens søppelrom ved kommunehuset kan brukes som mellomlagring av søppel og
avfall i perioden torgsalget foregår.
Dette gjøres på følgende måte:
Søppel bes plassert i søppelposer.
Matfett samles særskilt i egnede plastbøtter m/lokk som også settes i
søppelrommet.
Når dere avslutter og reiser fra Kautokeino, skal alt søppel som dere har
produsert, tas med av dere og leveres til Vefas AS.
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli kontrollert om dette er fulgt opp. Dersom dette ikke
overholdes, vil søppelet bli kjørt til Vefas i Alta for deres regning.
For øvrig følger kommunens «Regler for handel m.v. på torget og andre offentlige plasser»
vedlagt. Det bes spesielt legge merke til pkt. 3 om renhold og bortvisning.
Vi har vært i kontakt med firmaet og etter avtale med de vil det bli sendt faktura for leie av
torgplass m/ strøm fra 12.04. - 22.4.2019 på kr 2.878,26 til adressaten med
organisasjonsnummer: 886 071 442. Leie av torgplass er fritatt for merverdiavgift.
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Så snart dere ankommer, ber vi om at torgleie betales for den aktuelle periode. Vi gjør
oppmerksom på at søknad for dispensasjon må sendes i henhold til kommunens reglement, og
vil behandles særskilt for hver enkelt anledning.
Med hilsen

Solveig Hætta
Sekretær
Vedlegg: Torgregler
Kopi:
Mattilsynet
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