RETNINGSLINJE FOR UTLEIE AV
PLASSER PÅ KOIGEN OG
RASMUSSENSTRANDA/TORP

Vedtatt i Hamar kommunestyre 16. desember 2020
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BAKGRUNN OG FØRINGER
Gjeldende retningslinjer for utleie av kommunal grunn omfatter ikke Koigen eller
Rasmussenstranda/Torp. Dette dokumentet er derfor utarbeidet som et tillegg til gjeldende
retningslinjer. Retningslinjene er førende for utleie til salgsvirksomhet. Søknader om
enkeltarrangementer er ikke dekket av disse retningslinjene men vil bli saksbehandlet av
kommunen i hvert enkelt tilfelle. Priser for leie av grunn til enkeltarrangement er ellers oppgitt i
kommunens prisliste.

GJELDENDE RETNINGSLINJER OG VEILEDERE FOR UTLEIE AV
KOMMUNAL GRUNN


«Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar». Vedtatt 28.5.2014. Denne tar for
seg ønsket bruk av torg og gategrunn i Hamar sentrum. Den sier noe om hvilke aktører
man ønsker de forskjellige stedene og hvordan kommunen skal ta betalt for bruken.
«Retningslinjer for bruk av torg og plasser i Hamar» vil fortsatt være gjeldende, dette
dokumentet er et supplement.



«Veileder for Uteservering». Denne gir en grundig innføring i hvordan kommunen ønsker
at brukere av byrommet skal møblere. Den gir bla føringer for estetikk, universell
utforming, søppel, avgrensninger. Veilederen peker også på en rekke mulige områder for
uteservering som ikke var i bruk når veilederen ble utarbeidet. Et av disse stedene er
Kroneparken. Veilederen vil være gyldig også for Koigenområdet og
Rasmussenstranda/Torp.

FØRENDE DOKUMENTER FOR UTLEIE AV KOIGEN,
KRONEPARKEN OG RASMUSSENSTRANDA/TORP
Det er ingen reguleringsplan som gir bestemmelser for områdene som tilsier at noe av arealet kan
brukes til uteservering på sesongbasis. Områdene er derfor byggesøkt og det er gitt tillatelse (dok
20/1594-2) til og med 20.4.2022 for plassene som her omtales. Føringer som er gitt i tillatelsen er
innbakt i retningslinjene.

3

RETNINGSLINJE FOR BRUK AV KOIGEN,-2 PLASSER I
KRONEPARKEN.



Areal: I Kroneparken er det muligheter for inntill 2 leietagere på skissert areal. Dersom det
er to leietagere forutsettes det at disse samarbeider om arealet og lager en felles
møbleringsplan. Man ønsker at det her er to leietagere som kompletterer hverandre i
tilbud, ikke i utgangspunktet to konkurrerende virksomheter. Arealet er derfor ikke delt i to
på kartet over.



Standard: Mulighet for midlertidig strømskap. Offentlig toalett på Skibladnerbrygga.
Leietagere må selv stå for midlertidig toalettanlegg tilpasset sitt bruk og sine
kunder/ansatte. Opplegg for vann/avløp til et eventuelt toalettanlegg må avtales og
bestilles av kommunen og vil bli fakturert. Dersom det leies ut til to aktører skal disse
samarbeide om infrastruktur slik at det for eksempel bare er ett toalettanlegg.



Søknadsfrist: Det er hvert år søknadsfrist 1. februar for leie fra 1. april samme år. Hvor og
hvordan man skal søke vil fremkomme på kommunens hjemmeside. Kommunen vil etter
søknadsfristen tildele plassene. Se eget punkt om evaluering av tilbud og valg av leietager.



Avtaleforhold: Avtalen inngås med grunneier Hamar kommune. Avtaler gjøres kun for ett
år om gangen og en leietager får ikke fortrinn på leie neste år. Se også punkt nederst om
«Mislighold, mulighet for fremtidig leie».
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Pris: Det henvises til kommunes prisliste for gjeldende priser. Leiepris for perioden
regulert i denne avtalen faktureres av Hamar kommune ved avtaleinngåelsen iht den til
enhver tid gjeldende prisliste. Minstebeløpet av leiesummen iht prislisten skal være
innbetalt før arealet kan tas i bruk.



Leieperiode: 1. april- 15.oktober. Leieavtalen utløper uten oppsigelse ovennevnte dato.
Ved avtalens opphør plikter leietaker å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner (innen
avtalens utløpsdato) og for øvrig tilbakelevere kioskområdet i ryddig og god stand.



Åpningstider: Serveringsstedet skal alltid være stengt mellom kl 2300 og 0700.



Servering og skjenking: På dette området åpnes det for skjenking av alkohol i tillegg til
servering. Leietaker plikter å selv sørge for at alle nødvendige bevillinger foreligger til
enhver tid (f.eks serveringsbevilling og skjenkebevilgning).



Krav til leietager: Selv om dette er et sted med alkoholservering er det påregnelig at
mange barn/unge vil være kunder på serveringsstedet. Serveringsstedet skal derfor være
et positivt bidrag til et trygt og godt nærmiljø for barn/unge og voksne, dvs folk i alle aldre
og uavhengig av etnisitet, religion, legning etc. Utøver av serveringen forutsettes å være et
positivt bidrag til dette.



Møblering og bruk av området: Området skal møbleres med bord og stoler tilknyttet
serveringen, minimum 3 bord/stoler pr leietager. Møblering skal gjøres i samsvar med
kommunens «Veileder for uteservering», plan for møblering skal vises i søknaden og
godkjennes av Hamar kommune før avtaleinngåelse. Leietaker plikter for egen regning å
holde kioskområdet ryddig og pent til enhver tid. Leietager/leietagerne må selv stå for
gressklipping av hele Kroneparken i leieperioden.
Kommunen har noen møbler til leie, ta kontakt for informasjon og priser.
Dersom leietager ønsker å spille musikk eller bruke høyttalere på annen måte, må dette
avklares av leietager med Miljørettet helsevern og deretter avtales særskilt med
kommunen.



Framleie. Disponering av arealet utenom avtaletiden. Det er ikke tillatt med framleie på
permanent basis, men fremleie kan tillates ved kommunalt godkjente enkeltarrangementer.
I den tiden av året som ikke er omfattet av herværende avtale disponerer Hamar kommune
hele arealet fritt og kan inngå avtaler med andre aktører.



Formelle krav til kommersielle leietagere: Leietager skal i søknaden legge ved
firmaattest. Videre skal Skatt- og mva- attest legges ved, denne må ikke være eldre enn 6
mnd. Det er krav til kredittverdighet over A. Hamar kommune vil foreta egen
kredittvurdering. Det vil også stilles krav til dokumentering av ordnede lønns- og
arbeidsforhold i firmaet.



Mislighold, mulighet for fremtidig leie: Manglende betaling anses alltid som vesentlig
mislighold. Disponering av området og oppførsel i strid med punkt «Krav til leietager»
anses alltid som et vesentlig mislighold av avtalen. I den utstrekning leietaker ikke har
begynt å bruke området iht avtalen innen 01.06. leieåret og ved vesentlig mislighold er
Hamar kommune berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Underretning om
heving av avtalen skal skje skriftlig. Leietaker plikter i et slikt tilfelle å fjerne alle sine
eiendeler/installasjoner fra området omgående.
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Leietakers eventuelle positive bidrag iht pkt «Krav til leietager» vil bli tillagt betydelig vekt
ved vurdering av eventuell ny avtale for neste sommersesong (samme sted). Det
understrekes at det ikke er en fortrinnsrett til ny avtale, men en mulighet. Leietaker som
har fått avtalen hevet av Hamar kommune (eller for øvrig har misligholdt sin plikter iht
avtalen) vil ikke få leie neste sesong. Når leietiden er utløpt eller kontrakten er hevet plikter
leietaker å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner omgående. Hvis så ikke skjer kan
Hamar kommune få aktuelt løsøre fjernet for leietakers regning. Leietaker vedtar
utkastelse uten søksmål og dom, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2.


Evaluering av tilbud og valg av leietager
Hamar kommune vil velge den tilbyder som har inngitt tilbudet med det beste konseptet.
Tildelingen vil bli gjort ut fra skjønn hvor konsept, møblering etc blir vurdert. Kun leietagere
som oppfyller følgende kriterier blir vurdert:
-

Alle krav og føringer i dette dokument må oppfylles, dette må synliggjøres i søknaden
Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering»
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RETNINGSLINJE FOR BRUK AV KOIGEN,- 2 PLASSER VED
STUPETÅRNET



Areal: I området mellom parkeringsplass og strandpromenaden er det to arealer for utleie:
o

Stupetårn 1: Her tillates det bruk av p-plasser innenfor det markerte området dersom
leietager har food-truck. Leietager skal etterstrebe å bruke færrest antall p-plasser.
P-plassene skal derfor bare brukes til parkering av food-truck og ikke annet, som for
eksempel container, søppeloppbevaring etc. Det markerte plenarealet er tiltenkt
møblering

o

Stupetårn 2: Enkelt serveringssted med enkel møblering, ikke stor food-truck.
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Standard: Strømskap. Offentlig toalett i pumpehus. Det kan strekkes vannledning fra
pumpehus, dette kan bestilles fra kommunen og vil bli fakturert separat. Leietagerne må i
størst mulig grad dele infrastruktur.



Søknadsfrist: Det er hvert år søknadsfrist 1. februar for leie fra 1. april samme år. Hvor og
hvordan man skal søke vil fremkomme på kommunens hjemmeside. Kommunen vil etter
søknadsfristen tildele plassene. Se eget punkt om «Evaluering av tilbud og valg av
leietager».



Avtaleforhold: Avtalen inngås med grunneier Hamar kommune. Avtaler gjøres kun for ett
år om gangen og en leietager får ikke fortrinn på leie neste år. Se også punkt nederst om
«Mislighold, mulighet for fremtidig leie».



Pris: Det henvises til kommunes prisliste for gjeldende priser. Leiepris for perioden
regulert i denne avtalen faktureres av Hamar kommune ved avtaleinngåelsen iht den til
enhver tid gjeldende prisliste. Minstebeløpet av leiesummen iht prislisten skal være
innbetalt før arealet kan tas i bruk.



Leieperiode: 1. april- 15.oktober. Leieavtalen utløper uten oppsigelse ovennevnte dato.
Ved avtalens opphør plikter leietaker å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner (innen
avtalens utløpsdato) og for øvrig tilbakelevere kioskområdet i ryddig og god stand.



Åpningstider: Serveringsstedene skal alltid være stengt mellom kl 2300 og 0700.



Servering og skjenking: Serveringsområdet skal benyttes til salg/servering av is/drikke
og enkel mat. Det tillates ikke salg/skjenking av alkohol. Leietaker plikter å selv sørge for at
alle nødvendige bevillinger foreligger til enhver tid (f.eks serveringsbevilling)



Krav til leietager: Det er påregnelig at mange barn/unge vil være kunder ved serveringen.
Serveringsstedet skal være et positivt bidrag til et trygt og godt nærmiljø for barn/unge og
voksne, dvs folk i alle aldre og uavhengig av etnisitet, religion, legning etc. Utøver av
serveringen forutsettes å være et positivt bidrag til dette.
Møblering og bruk av området: Området skal møbleres med bord og stoler tilknyttet
serveringen, minimum 2 bord/stoler pr leietager og det skal søkes serveringsbevilgning.
Møblering skal gjøres i samsvar med kommunens «Veileder for uteservering», plan for
møblering skal vises i søknaden og godkjennes av Hamar kommune v/Bydrift før
avtaleinngåelse. Leietaker plikter for egen regning å holde kioskområdet ryddig og pent til
enhver tid. Leietager/leietagerne må selv stå for gressklipping av hele sitt areal i
leieperioden.
Kommunen har noen møbler til leie, ta kontakt med kommunen for informasjon og priser.
Dersom leietager ønsker å spille musikk eller bruke høyttalere på annen måte må dette
avklares av leietager med Miljørettet helsevern og deretter avtales særskilt med
kommunen.



Framleie. Disponering av arealet utenom avtaletiden. Det er ikke tillatt med framleie på
permanent basis, men fremleie kan tillates ved kommunalt godkjente enkeltarrangementer.
I den tiden av året som ikke er omfattet av herværende avtale disponerer Hamar kommune
hele arealet fritt og kan inngå avtaler med andre aktører.
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Formelle krav til kommersielle leietagere: Leietager skal i søknaden legge ved
firmaattest. Videre skal Skatt- og mva- attest legges ved, denne må ikke være eldre enn 6
mnd. Det er krav til kredittverdighet over A. Hamar kommune vil foreta egen
kredittvurdering. Det vil også stilles krav til dokumentering av ordnede lønns- og
arbeidsforhold i firmaet.



Mislighold, mulighet for fremtidig leie:
Manglende betaling anses alltid som vesentlig mislighold. Disponering av området og
oppførsel i strid med punkt «Krav til leietager» anses alltid som et vesentlig mislighold av
avtalen. I den utstrekning leietaker ikke har begynt å bruke området iht avtalen innen
01.06. leieåret og ved vesentlig mislighold er Hamar kommune berettiget til å heve avtalen
med øyeblikkelig virkning. Underretning om heving av avtalen skal skje skriftlig. Leietaker
plikter i et slikt tilfelle å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner fra området omgående.
Leietakers eventuelle positive bidrag iht pkt «Krav til leietager» vil bli tillagt betydelig vekt
ved vurdering av eventuell ny avtale for neste sommersesong (samme sted). Det
understrekes at det ikke er en fortrinnsrett til ny avtale, men en mulighet. Leietaker som har
fått avtalen hevet av Hamar kommune (eller for øvrig har misligholdt sin plikter iht avtalen)
vil ikke få leie neste sesong. Når leietiden er utløpt eller kontrakten er hevet plikter leietaker
å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner omgående. Hvis så ikke skjer kan Hamar
kommune få aktuelt løsøre fjernet for leietakers regning. Leietaker vedtar utkastelse uten
søksmål og dom, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2



Evaluering av tilbud og valg av leietager
Hamar kommune vil velge den tilbyder som har inngitt tilbudet med det beste konseptet.
Tildelingen vil bli gjort ut fra skjønn hvor konsept, møblering etc blir vurdert. Kun leietagere
som oppfyller følgende kriterier blir vurdert:
-

Alle krav og føringer i dette dokument må oppfylles, dette må synliggjøres i søknaden
Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering»
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RETNINGSLINJE FOR BRUK AV KOIGEN,- PLASS VED
SANDSTRANDA



Areal: I området bak sandstranda på Koigen er det ett areal for utleie.



Standard: Strømskap. Nærmeste offentlig toalett er Skibladnerbrygga eller i pumpehuset
ved stupetårnet. Her er det ikke mulig med tilgang på vann/avløp.



Søknadsfrist: Det er hvert år søknadsfrist 1. februar for leie fra 1. april samme år. Hvor og
hvordan man skal søke vil fremkomme på kommunens hjemmeside. Det åpnes for en
leietager her. Kommunen vil etter søknadsfristen tildele plassen. Se eget punkt om
evaluering av tilbud-valg av leietager.



Avtaleforhold: Avtalen inngås med grunneier Hamar kommune. Avtaler gjøres kun for ett
år om gangen og en leietager får ikke fortrinn på leie neste år. Se også punkt nederst om
«Mislighold, mulighet for fremtidig leie».



Pris: Det henvises til kommunes prisliste for gjeldende priser. Leiepris for perioden
regulert i denne avtalen faktureres av Hamar kommune ved avtaleinngåelsen iht den til
enhver tid gjeldende prisliste. Minstebeløpet av leiesummen iht prislisten skal være
innbetalt før arealet kan tas i bruk.
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Leieperiode: 1. april- 15.oktober. Leieavtalen utløper uten oppsigelse ovennevnte dato.
Ved avtalens opphør plikter leietaker å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner (innen
avtalens utløpsdato) og for øvrig tilbakelevere kioskområdet i ryddig og god stand.



Åpningstider: Serveringsstedene skal alltid være stengt mellom kl 2300 og 0700.



Servering og skjenking: Kioskområdet skal benyttes til salg/servering av is/drikke og
enkel mat. Det tillates ikke salg/skjenking av alkohol. Leietaker plikter å selv sørge for at
alle nødvendige bevillinger foreligger til enhver tid (f.eks serveringsbevilling).



Krav til leietager: På plass ved sandstrand på Koigen søkes primært samarbeid med
frivilligheten fortrinnsvis slik at ordningen kommer barn og unge til gode. Hvis dette ikke lar
seg gjøre kan en sekundært inngå avtale med privat aktør.
Det er påregnelig at mange barn/unge vil være kunder av kiosken. Kiosken skal være et
positivt bidrag til et trygt og godt nærmiljø for barn/unge og voksne, dvs folk i alle aldre og
uavhengig av etnisitet, religion, legning etc. Utøver av serveringen forutsettes å være et
positivt bidrag til dette.



Møblering og bruk av området: På dette området skal det møbleres med inntil 3 bord og
tilhørende stoler og det skal søkes serveringsbevilgning. Møblering skal gjøres i samsvar
med kommunens «Veileder for uteservering» og godkjennes av Hamar kommune.
Leietaker plikter for egen regning å holde kioskområdet ryddig og pent til enhver tid samt
stå for gressklipping innenfor sitt område.
Kommunen har noen møbler til leie, ta kontakt med kommunen for informasjon og priser.
Dersom leietager ønsker å spille musikk eller bruke høyttalere på annen måte må dette
avklares av leietager med Miljørettet helsevern og deretter avtales særskilt med
kommunen.



Framleie. Disponering av arealet utenom avtaletiden. Det er ikke tillatt med framleie på
permanent basis, men fremleie kan tillates ved kommunalt godkjente enkeltarrangementer.
I den tiden av året som ikke er omfattet av herværende avtale disponerer Hamar kommune
hele arealet fritt og kan inngå avtaler med andre aktører.



Formelle krav til kommersielle leietagere: Leietager skal i søknaden legge ved
firmaattest. Videre skal Skatt- og mva- attest legges ved, denne må ikke være eldre enn 6
mnd. Det er krav til kredittverdighet over A. Hamar kommune vil foreta egen
kredittvurdering. Det vil også stilles krav til dokumentering av ordnede lønns- og
arbeidsforhold i firmaet.



Mislighold, mulighet for fremtidig leie:
Manglende betaling anses alltid som vesentlig mislighold. Disponering av området og
oppførsel i strid med punkt «Krav til leietager» anses alltid som et vesentlig mislighold av
avtalen. I den utstrekning leietaker ikke har begynt å bruke området iht avtalen innen
01.06. leieåret og ved vesentlig mislighold er Hamar kommune berettiget til å heve avtalen
med øyeblikkelig virkning. Underretning om heving av avtalen skal skje skriftlig. Leietaker
plikter i et slikt tilfelle å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner fra området omgående.
Leietakers eventuelle positive bidrag iht pkt «Krav til leietager» vil bli tillagt betydelig vekt
ved vurdering av eventuell ny avtale for neste sommersesong (samme sted). Det
understrekes at det ikke er en fortrinnsrett til ny avtale, men en mulighet. Leietaker som har
fått avtalen hevet av Hamar kommune (eller for øvrig har misligholdt sin plikter iht avtalen)
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vil ikke få leie neste sesong. Når leietiden er utløpt eller kontrakten er hevet plikter leietaker
å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner omgående. Hvis så ikke skjer kan Hamar
kommune få aktuelt løsøre fjernet for leietakers regning. Leietaker vedtar utkastelse uten
søksmål og dom, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2


Evaluering av tilbud og valg av leietager
Hamar kommune vil velge den tilbyder som har inngitt tilbudet med det beste konseptet.
Tildelingen vil bli gjort ut fra skjønn hvor konsept, møblering etc blir vurdert. Kun leietagere
som oppfyller følgende kriterier blir vurdert:
-

Alle krav og føringer i dette dokument må oppfylles, dette må synliggjøres i søknaden
Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering»
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RETNINGSLINJE FOR BRUK AV STED VED
RASMUSSENSTRANDA/TORP



Areal: I området ved siden av pumpehuset er det ett areal for utleie. Arealet har tidligere
vært utleid og det står et lite laftehus her. Eier fikk forlenget kontrakt i 2020 men må søke
på nytt i 2021.Skisserte areal omfatter også et område hvor det er mulig å møblere noe for
servering.



Standard: Vann/avløp og strøm lagt til tomt. Offentlig toalett i pumpehus.



Søknadsfrist: Det er hvert år søknadsfrist 1. februar for leie fra 1. april samme år. Hvor og
hvordan man skal søke vil fremkomme på kommunens hjemmeside. Det åpnes for to
leietagere her. Kommunen vil etter søknadsfristen tildele plassene. Se eget punkt om
evaluering av tilbud-valg av leietager.



Avtaleforhold: Avtalen inngås med grunneier Hamar kommune. Avtaler gjøres kun for ett
år om gangen og en leietager får ikke fortrinn på leie neste år. Se også punkt nederst om
«Mislighold, mulighet for fremtidig leie».

13



Pris: Det henvises til kommunes prisliste for gjeldende priser. Leiepris for perioden
regulert i denne avtalen faktureres av Hamar kommune ved avtaleinngåelsen iht den til
enhver tid gjeldende prisliste. Minstebeløpet av leiesummen iht prislisten skal være
innbetalt før arealet kan tas i bruk.



Leieperiode: 1. april - 15.oktober. Leieavtalen utløper uten oppsigelse ovennevnte dato.
Ved avtalens opphør plikter leietaker å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner (innen
avtalens utløpsdato) og for øvrig tilbakelevere kioskområdet i ryddig og god stand.



Åpningstider: Serveringsstedene skal alltid være stengt mellom kl 2300 og 0700.



Servering og skjenking: Kioskområdet skal benyttes til salg/servering av is/drikke og
enkel mat. Det tillates ikke salg/skjenking av alkohol. Leietaker plikter å selv sørge for at
alle nødvendige bevillinger foreligger til enhver tid (f.eks serveringsbevilling)



Krav til leietager: Det er påregnelig at mange barn/unge vil være kunder av kiosken.
Kiosken skal være et positivt bidrag til et trygt og godt nærmiljø for barn/unge og voksne,
dvs folk i alle aldre og uavhengig av etnisitet, religion, legning etc. Utøver av serveringen
forutsettes å være et positivt bidrag til dette.
Møblering og bruk av området: Møblering skal gjøres i samsvar med kommunens
«Veileder for uteservering» og godkjennes av Hamar kommune. Leietaker plikter for egen
regning å holde kioskområdet ryddig og pent til enhver tid samt stå for gressklipping
innenfor sitt område.
Kommunen har noen møbler til leie, ta kontakt med kommunen for informasjon og priser.
Dersom leietager ønsker å spille musikk eller bruke høyttalere på annen måte må dette
avklares av leietager med Miljørettet helsevern og deretter avtales særskilt med
kommunen.



Framleie. Disponering av arealet utenom avtaletiden. Det er ikke tillatt med framleie på
permanent basis med unntak av framleie til frivillige organisasjoner etter avtale med
Bydrift. Fremleie kan ellers tillates ved kommunalt godkjente enkeltarrangementer. I den
tiden av året som ikke er omfattet av herværende avtale disponerer Hamar kommune hele
arealet fritt og kan inngå avtaler med andre aktører.



Formelle krav til kommersielle leietagere: Leietager skal i søknaden legge ved
firmaattest. Videre skal Skatt- og mva- attest legges ved, denne må ikke være eldre enn 6
mnd. Det er krav til kredittverdighet over A. Hamar kommune vil foreta egen
kredittvurdering. Det vil også stilles krav til dokumentering av ordnede lønns- og
arbeidsforhold i firmaet.



Mislighold, mulighet for fremtidig leie:
Manglende betaling anses alltid som vesentlig mislighold. Disponering av området og
oppførsel i strid med punkt «Krav til leietager» anses alltid som et vesentlig mislighold av
avtalen. I den utstrekning leietaker ikke har begynt å bruke området iht avtalen innen
01.06. leieåret og ved vesentlig mislighold er Hamar kommune berettiget til å heve avtalen
med øyeblikkelig virkning. Underretning om heving av avtalen skal skje skriftlig. Leietaker
plikter i et slikt tilfelle å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner fra området omgående.
Leietakers eventuelle positive bidrag iht pkt «Krav til leietager» vil bli tillagt betydelig vekt
ved vurdering av eventuell ny avtale for neste sommersesong (samme sted). Det
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understrekes at det ikke er en fortrinnsrett til ny avtale, men en mulighet. Leietaker som har
fått avtalen hevet av Hamar kommune (eller for øvrig har misligholdt sin plikter iht avtalen)
vil ikke få leie neste sesong. Når leietiden er utløpt eller kontrakten er hevet plikter leietaker
å fjerne alle sine eiendeler/installasjoner omgående. Hvis så ikke skjer kan Hamar
kommune få aktuelt løsøre fjernet for leietakers regning. Leietaker vedtar utkastelse uten
søksmål og dom, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2


Evaluering av tilbud og valg av leietager
Hamar kommune vil velge den tilbyder som har inngitt tilbudet med det beste konseptet.
Tildelingen vil bli gjort ut fra skjønn hvor konsept, møblering etc blir vurdert. Kun leietagere
som oppfyller følgende kriterier blir vurdert:
-

Alle krav og føringer i dette dokument må oppfylles, dette må synliggjøres i søknaden
Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering»

