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Rådmannens forslag til vedtak:
Gjeldende reglement videreføres med følgende endringer:
Under punktet «leiepriser»:
Fellesarrangement i regi av Handelsstandsforeningen og lag/foreninger har gratis leie.
I tillegg foreslås nytt punkt – «Myndighet»:
Rådmannen gis fullmakt til å gi fritak for leie også for andre etter søknad.

Bakgrunn for saken:
Gjeldende utleiereglement for kommunal grunn på torvet, Tangvall ble vedtatt av Søgne
formannskap 20.08.08
Se vedlagte reglement og kart. Kartet er for anledningen oppdatert, men satt inn med de
vedtatte plassene.
Saksutredning:
Reglementet er kort og konsist. Det sier hvilke plasser som er tilgjengelig, hvem som har
ansvar for tildeling og pris på leie av plass. Målet med dette reglementet er todelt;
1. Regulere og kontrollere bruk av torvet for en best mulig bruk/ferdsel.
2. Tilby torvet som arrangements- og aktivitetsarena for ulike aktører ut fra ulike
forutsetninger.
Utleieplassene (størrelse/plassering) er vurdert ut fra fremkommelighet for ulike kjøretøyer,
snøbrøyting og for folk flest. I tillegg til definerte utleieplasser vil servicetorget (i dialog med
ingeniørvesenet) kunne tildele andre plasser ved behov og når dette er mulig.
Prisene på leie blir ikke indeksregulert, og er ikke endret siden de ble vedtatt. Pris på leie
utenfor torvet og på andre kommunale tomter er vanligvis kr.11,- pr kvadratmeter + strøm pr.
døgn. Ingeniørvesenet har pr i dag spesialavtaler med andre leietakere.

Lag og foreninger har i dag gratis leie av plass og strøm. Andre må betale i henhold til
reglementet, og her utøves det i dag et skjønn. Hovedregelen er at kommersielle leietakere må
betale leie, og ideelle/frivillige lag/foreninger/organisasjoner har gratis leie.
Det er ønskelig med mere aktivitet på torvet enn det som skjer i dag. For å imøtekomme
handelsstanden på Tangvall foreslår vi at fellesarrangement i regi av handelsstandsforeningen
gis gratis leie. Forholdsmessig stort strømforbruk må dekkes inn av leietaker, og/eller det
inngås egen avtale som avklarer dette. Rådmannen gis fullmakt til å gi fritak for leie også for
andre etter søknad.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Utleieplasser på Torvet
09.10.2014
Målestokk 1:500
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Vedtatt utleiereglement for torvet på Tangvall
Vedtatt av Søgne formannskap 20.6.08
UTLEIEAREAL PÅ TORVET
Plass a, b, c, d og e kan leies ut for 1 år av gangen.
Plass f, g, og tomt 10 og 11 disponeres til kortidsutleie og arrangementer
Søgne kommune ved Servicetorget kan evt anvise andre plasser på torvet
ANVISNING PLASS
Servicetorget har ansvar for anvisning av plass på torvet
RYDDING OG RENHOLD
Leietaker har ansvar og holde orden på stedet og fjerne avfall ved dagens slutt.
ARRANGEMENTER
Ved større arrangementer må leietaker innhente polititillatelse og sendes ut nabovarsel til
nærmeste naboer. Søgne kommune kan kreve dette dokumentert.
GODKJENNING AV VIRKSOMHETEN
Øvrige godkjenninger fra offentlige myndigheter kan kreves fremlagt.
ANDRE FORHOLD
Leietaker må påregne å fjerne boder/vogner i forbindelse med 17. mai og senest dagen før
feiringen. Ved andre store arrangementer kan Søgne kommune med 1 ukes varsel be at
boder/vogner fjernes fra torget.
Boder/vogner skal fjernes senest en uke etter sesongslutt. Som sesong regnes perioden 15/3-1/11.
Kommunen skal godkjenne at boder/vogner er i god stand og med en utforming som er tilpasset
miljøet i området ved sesongleie.
LEIEPRIS
Sesongleie 3000,- inkl strøm*
Dagleie 300,- inkl. strøm
For øvrig kan rådmannen fastsette en passende leiesum
Lag og foreninger gratis.
* Dersom leietaker tar ut forholdsmessig mye strøm, kan rådmannen bestemme at den oppgitte
leiesummen er ekskl. strøm. Strøm vil da bli regnet ut på skjønn.

