TORGREGLEMET – TORGLEIE I SANDVIKA BY
1. Arealet som stilles til disposisjon kan kun benyttes til det
formål det er søkt om.
2. Leietaker kan ikke benytte et større område enn avtalt. Det er
ikke tillatt med biler i markedet uten etter særlig avtale.
3. Det er kun tillatt å omsette varer eller tjenester som er
godkjent for salg i Norge. Det er ikke tillatt å omsette kopivarer,
våpenlignende leketøy eller varer som symboliserer, fremmer eller
oppfordrer til bruk av narkotika.
4. Utstiller må selv innhente alle tillatelser fra mattilsynet
(https://skjema.mattilsynet.no/mats) m.m. og sørge for å overholde
aktuell lovgivning, herunder brann- og eksplosjonsvernsloven,
arbeidsmiljøloven samt lover og forskrifter angående skatt, avgift
og toll. Griller kan ikke tas i bruk før brannslukningsapparat er
anskaffet.
5. Utstiller har ansvar for sanitære forhold innenfor og rundt sin
markedsplass. Søppel og avfall må ikke legges i de kommunale
søppelkassene i byen. Plassen skal tilbakeleveres i den stand den
ble utleid, fri for søppel., plakater og lignende. Gjenstående
materiell kan fjernes av utleier eller Bærum kommune for eiers
regning og risiko.
6. Avløpsvann fra virksomheten skal håndteres på godkjent
måte. Dette kan være avtale med nærliggende virksomhet der
avløpsvannet tømmes i utslagsvask. Alternativet kan være
at avløpsvannet tømmes hjemme hos innehaver/ansatt. Godkjent
løsning må kunne dokumenteres på
forespørsel. Dersom frityrfett benyttes, skal dette leveres til
godkjent mottak, evt hentes av firma som har henteordning.
7. Leietaker(e) må til enhver tid sørge for fri ferdsel for
utrykningskjøretøyer o.l. Det må vises hensyn overfor den
alminnelige ferdsel og øvrige aktiviteter som foregår i området.
8. Det tillates ikke å feste plakater, klistremerker, bannere m.m.
på faste installasjoner (master, trær, scenen o.l.). Permanent
oppmerking (tusj, maling o.l.) tillates ikke. Reklameplakater kan
bare oppsettes innenfor det arealet som leies. Plakatene må ikke
være til hinder for den alminnelige ferdsel eller annen lovlig
virksomhet.

9. Bolting/fundamentering i torgets dekke/brolegning tillates ikke.
10. Det er ikke tillatt å bruke musikkanlegg/høyttaler/megafon
eller lignende på standen, uten særskilt avtale.
11. Driver du med oppsøkende salg, verving og lignende, hold deg
til standen og ikke ut over torget.
12. Salgsboder må være i god stand og varer presenteres ordentlig.
(Banankasser, poser og lignende skal tildekkes) Dere er selv
ansvarlige for sikkerheten til telt, vogn og annet utstyr dere har
på torvet.
13. Torvplasser kan ikke overdras til andre og fremleie er ikke
tillatt.
14. Ved bestilling av strøm må utstiller sørge for skjøteledning /
trommel til utendørsbruk uten jordfeil for tilkobling til
strømskap.
15. Utstiller som ikke har betalt for sin standplass eller som på
annen måte ikke opptrer i henhold til retningslinjene, kan
bortvises. Utstiller som bortvises på grunn av brudd på
retningslinjene vil ikke få refundert innbetalt markedsleie. Brudd
på retningslinjene vil også få betydning for senere leie av
torgplass i Sandvika.

