
Søknad om leie av torgplass/standplass 

Søknad om leie av torgplass/_ 
standplass-- 

Utleieplassene finnes i Narvik sentrum ( 10 plasser) , på Ankenes torg ( 3 plasser) og i Bjerkvik ( 3 plasser). 
Salg av jord-, skog- og hagebruksprodukter samt egenproduserte husflidsprodukter og suvenirer prioriteres.  
Nærmere informasjon og kart som viser utleieplassenes beliggenhet: Se tjenestebeskrivelsen. 
Pris for leie av torgplass/standplass: Kr 350,-  Innbetaling må gjøres før oppstart av stand og kvittering 
forevises parkeringskontoret. 
Innbetales til: Narvik kommune, parkeringskontoret. Bankkontonummer 6370.05.09046  
Giro kan fåes ved henvendelse til parkeringskontoret. 
. 
Salg fra bil eller salgsbod på Narvik Havn:  Henvendelse Narvik Havn KF. 
Søknad om tillatelse til salg av varer fra bil eller salgsbod plassert på Narvik Havns kaier eller områder stiles til 
Narvik Havn KF. 

1. SØKER:
Navn: Foretak   Organisa- 

         sjon
Privat- 

         person

Kontaktperson: ( når søker er Foretak eller Organisasjon) 

Adresse: Postnummer: Poststed: 

  Organisasjonsnummer 9 siffer   
  i Foretaksregisteret  ( når søker er Foretak): 

  Fødselsnummer  11 siffer  
  ( når søker er Privatperson): 

    Mobiltlf / tlf. dagtid:

2. SØKNADEN
GJELDER:

 Salg av varer Informasjonsstand 

3. STED:
 Narvik 

Ønsker plass: 

  Ankenes 

Ønsker plass: 

 Bjerkvik 

Ønsker plass: 

4. TIDSROM: Dato:   Fra   til         Antall dager:  

5. NÆRMERE
BESKRIVELSE
AV FORMÅL
FOR LEIE:

Gi en nærmere beskrivelse av formålet for leie av torgplass/standplass: 

6. VEDLEGG:
Merk: Polititillatelse må alltid foreligge. Virksomheter/foretak må legge ved skatteattest.

 Ved salg av  matvarer må  tillatelse fra Mattilsynet foreligge.  

 Polititillatelse 
Tillatelse fra Mattilsynet  
( ved salg av matvarer) 

7. UNDER-
    SKRIFT

 Sted/dato:  Underskrift: 

Søknaden sendes  til: Veiledning / saksbehandling: 

 Narvik kommune, Parkeringskontoret 
 Postboks 64, 8501 Narvik

Parkeringskontoret, Tlf. 76 91 35 61
Telefon- og besøkstid: 10.00 - 14.00, mandag - fredag
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Besøksadresse: Kongens gate 45, 8514 Narvik

Skatteattest

mailto:postmottak@narvik.kommune.no
most
Stempel

https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-skatt-og-avgift/
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