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Indledning
Holstebros offentlige byrum - gader, torve, opholdspladser m.m. er byens fælles opholdsrum. Disse rum er meget vigtige for opfattelsen af Holstebro som en levende og spændende by - både for
borgere og gæster.
Holstebro har en lang tradition for at skabe et attraktivt bymiljø,
lige fra etableringen af den første gågadestrækning i 1963 til fornyelsen af gågaden, der påbegyndtes i 2001. Mange steder indgår der kunst i byrummene.

Byrummene skal være steder, hvor man kan færdes og opholde
sig - mødes, opleve og handle. Det skal være muligt at bevæge
sig gennem byen til fods, som handicappet i kørestol eller med
stok, med barnevogn, med cykel o.s.v. Samtidig danner torve og
pladser rammen om mange forskellige slags udendørsarrangementer.
Formålet med dette regulativ er at sikre attraktive og velfungerende offentlig byrum - gader, torve, opholdspladser m.m. - i Holstebro City.
Regulativet indeholder bestemmelser for bl.a. vareudstilling og
skilte, stadepladser til handel, udeservering ved restauranter, cafeer m.m., udendørsarrangementer og kørsel i gågader.
Regulativet er et sæt “spilleregler”, som skal sikre, at alle disse
aktiviteter kan ske på en måde, hvor vi bevarer og forbedrer kvaliteten af vores fælles byrum.

Regulativet er udarbejdet af Holstebro Kommune i samarbejde
med Midt- og Vestjyllands Politi.

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer

Holstebro Kommune administrerer regulativet og varetager det
daglige tilsyn.

§1 Almindelige bestemmelser
1.1 Området, som er omfattet af regulativet
Regulativet omfatter alle offentlige gaderum - gader, torve og
parkeringspladser –samt arealer, der er omfattet af ”Lov om private fællesveje” inden for Cityringen samt Nørreport.
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1.2 Lovgrundlag
Bestemmelser om benyttelse af offentligt vejareal i Holstebro City
er udfærdiget af Holstebro Kommune som vejmyndighed med
hjemmel i kapitel 9 i lov om offentlige veje og i kapitel 10 i lov om
private fællesveje, færdselsloven, restaurationsloven samt ordensbekendtgørelsen for Midt- og Vestjyllands Politikreds.
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1.3 Tilladelser og ansøgning
Benyttelse af offentligt vejareal til de formål, som er beskrevet i
regulativet, kræver Holstebro Kommunes tilladelse og i nogle tilfælde endvidere Midt- og Vestjyllands Politis tilladelse. Området
hører under Teknisk Udvalg, som fastsætter nærmere bestemmelser om uddelegering og administration af disse tilladelser.

1.4 Tilladelsers varighed og ophør
Tilladelse til benyttelse af vejareal gives indtil videre eller for en
nærmere angivet periode.
Tilladelsen kan ændres eller inddrages af Holstebro Kommune
uden erstatning eller tilbagebetaling af brugerafgift, hvis tilladelsens betingelser misligholdes.
Tilladelsen kan ændres eller inddrages, hvis Holstebro Kommune
skønner det nødvendigt af hensyn til overordnede forhold som f.
eks. bygge- og anlægsarbejder. En sådan inddragelse forudsætter forholdsmæssig reduktion af betalt brugerafgift, såfremt inddragelsen varer mere end 14 dage.
Tilladelsen kan ikke overdrages til andre.
Det påhviler tilladelsens indehaver, at meddele Holstebro Kommune, hvis tilladelsen ikke ønskes udnyttet hele den tilladte periode - eller ved ophør, hvor tilladelsen er givet indtil videre.
Hvis indehaveren af tilladelsen ønsker ændringer af det, der er
givet tilladelse til, skal der indsendes ny ansøgning.

1.5 Brugerafgifter*)
Tilladelser efter § 2, 3 og 5 indebærer betaling af en brugerafgift
for leje af offentligt vejareal.
Byrådet fastsætter principperne for opkrævning af brugerafgifter.
Afgiftsændringer - ud over pristalsregulering - forelægges Byrådet til godkendelse.
Betingelser for opkrævning af brugerafgifter samt aktuelle priser
kan oplyses ved henvendelse til Teknik og Miljø.
Alle afgifter pristalsreguleres.
Lejede arealer kan ikke fremlejes.
*) Byrådet har fastsat brugerafgiften til 0 kr. for opstilling af vareudstilling, løse skilte og udeservering, mens der skal betales brugerafgift for
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faste stadepladser og torvehandel, der er omfattet af ”Reglement for
torvehandel i Holstebro Kommune af 1. december 1976” rev. den 11.
september 1989.

1.6 Anden benyttelse af vejareal
Tilladelse til anden benyttelse af vejareal end angivet i dette regulativ skal søges skriftligt.

1.7 Overtrædelser
Overtrædelser af bestemmelserne i regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City og/eller tilsidesættelse af vilkår
forbundet med tilladelse efter samme, kan straffes med bøde - jf.
§ 135 i lov om offentlige veje, § 98 i lov om private fællesveje,
§ 37 i restaurationsloven, § 118 i færdselsloven, § 18 i ordensbekendtgørelsen og/eller inddragelse af tilladelse.

1.8 Revision af regulativet
Nærværende regulativ tages op til revision når som helst Teknisk
Udvalg eller Politiet måtte ønske det.

1.9 Ikrafttræden
Regulativ træder i kraft den 1. marts 2016 og samtidig ophæves
”Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City”
vedtaget af Holstebro byråd den 19. november 2002.
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§2 Vareudstilling og skilte
Byrummene har en vigtig funktion som handelsplads. Butikkers
vareudstillinger er med til at skabe et varieret og aktivt byliv.
Butikker i Holstebro City kan derfor få tilladelse til at opstille vareudstilling, skilte, borde/stole m.m. ud for/i tilknytning til egen forretning - med de begrænsninger, som fremgår af de følgende bestemmelser.
Opstilling af vareudstilling m.m. er pålagt en brugerafgift.*)
*) Byrådet har fastsat brugerafgiften til 0 kr. for anvendelsen af offentligt
vejareal til vareudstilling og løse skilte.
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2.1 Bestemmelser for vareudstilling, skilte m.m.
Tidsrum for benyttelse af udstillingsarealet
Udstillingsarealet kan anvendes indenfor den almindelige åbningstid for forretningen - dog tidligst fra kl. 8.00.
Generelle bestemmelser
Der kan kun gives tilladelse til vareudstilling i direkte tilknytning til
forretning, restaurant m.m.
Løse skilte må ikke uden særskilt tilladelse opstilles andre steder
end på udstillingsarealet i direkte tilknytning til forretning, restaurant m.m. *)
*) Undtaget herfra er de udpegede arealer for skilte fra forretninger i
sidegaderne jf. særlige bestemmelser.

Generelt skal det sikres, at benyttelsen af udstillingsarealet sker
uden gene for den almindelige færdsel og at inventar ikke spærrer for adgang til opgange, porte, cykelstativer, bænke, affaldsbeholdere og lignende.
Ledelinien for blinde og svagtseende skal friholdes for varer,
skilte og andet inventar. Ingen dele af udstillingsinventaret
må strække sig ud over ledelinien.
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Ved brug af parasoller skal disse i udslået stand holdes inden for
udstillingsarealet.
Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til etablering af bøsninger m.m. i belægningen. Eksempelvis når der ikke er mulighed
for baldakiner på bygningen. For tilladelse hertil ansøges Holstebro Kommune. Ansøger afholder selv etableringsudgiften..
Permanent afgrænsning af udstillingsarealet med blomsterkasser, pullerter, kæder eller lignende tillades normalt ikke og kun efter nærmere aftale med Holstebro Kommune.
Der må ikke udlægges nogen form for gulvbelægning på udstillingsarealet.
Det er ikke tilladt at henstille lager af kasser, tom emballage eller
andet på udstillingsarealet eller de omkringliggende arealer.
Der må ikke opstilles spilleautomater og lignende på udstillingsarealet.
Ansvaret for skader, der eventuelt måtte påføres forbipasserende
som følge af, at vareudstillingen og placering af skilte ikke overholder regulativets bestemmelser, påhviler fuldt ud ejeren af de
pågældende genstande eller subsidiært den forretningsdrivende.
Udstillingsarealet skal fremtræde i pæn og renholdt stand.

Særlige bestemmelser
Ud over de generelle bestemmelser gælder der for en række
geografisk afgrænsede områder særlige bestemmelser for vareudstilling og løse skilte. Disse bestemmelser er udarbejdet på
baggrund af forskellige udformninger af gadearealerne.
Enkelte steder kan der være forhold, som betyder, at heller ikke
disse særlige bestemmelser umiddelbart kan anvendes. På disse
steder skal der foretages en særskilt vurdering i forbindelse med
aftale om vareudstilling m.m.
Gågaden med granitbelægning
Det er i hele gaden kun tilladt at udstille varer og opsætte
skilte på de arealer, som har chaussestensbelægning - d.v.s.
på sidearealer i begge sider af gaden.
I gadens ene side findes en ledelinie for blinde og svagtseende, som er belagt med 3 rækker nubrede chaussesten.
Denne linie må ikke anvendes til vareudstilling, skilte eller i
øvrigt på nogen måde dækkes.
Ligeledes må ingen del af udstillingen, parasoller eller skilte
række ud over denne linie.
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På gadehjørnerne ved Horsstræde, Rådhusstræde og Sct. Jørgens Bakke skal der friholdes et 1,5 m bredt areal målt fra kanten
af kunstcirklen. Zonen på 1,5 m skal sikre, at gangbesværede
kan passere uden om de forhøjede kunstcirkler.

Løse skilte fra forretninger i sidegader til gågaden
Forretninger beliggende i sidegader til gågaden har mulighed
for at opstille et løst skilt på nogle nærmere anviste arealer.
De berørte sidegader er Horsstræde, Rådhusstræde, Danmarksgade, Sct. Jørgens Gade, Nygade og Bisgårdgade.
Skilteejeren eller subsidiært den forretningsdrivende er ansvarlig
for den korrekte placering af skiltet.
På længere sigt er det hensigten, at der opstilles fælles skiltestandere, der henviser til forretninger i sidegaderne.
Enghaven, Brotorvet og Brostræde
På Enghaven kan der opstilles vareudstilling og skilte indenfor
1,5 m fra facaden.
På Brotorvet og Brostræde kan der opstilles vareudstilling og skilte frem til vandrenden hhv. riste. Der skal dog sikres en fri passage på min. 1,5 m.
Den røde Plads og Store Bro
På Den røde Plads må der opstilles vareudstilling og skilte inden
for en afstand på 2 meter fra facaden.
På Store Bro må der opstilles vareudstilling og skilte frem til afvandingselementet (skel). Der skal dog sikres en fri passage på
min. 1,5m.
Fortove
Uden for gågadesystemet tillades skilte- og vareudstilling på fortove ud for den enkelte butik. Der skal dog sikres en fri passage
på fortovet på minimum 1,20 meter.
Orden og renholdelse
Alt inventar på udstillingsarealet skal fjernes uden for butikkernes
åbningstid.
Udstillingsarealet skal renholdes for affald fra udstillingsvirksomheden og om nødvendigt fejes efter lukketid.
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Yderligere tilladelse
Eventuelle tilladelser til nedgravninger af f.eks. forsyningsledninger og lignende skal indhentes særskilt ved Holstebro Kommune.
Al henvendelse vedrørende skilte- og vareudstilling rettes til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk

§3 Faste
stadepladser
D
e
r
k
a
n
g
i
Der kan gives tilladelse til opstilling af boder og salgsvogne på
faste stadepladser på gader, torve og parkeringspladser.
Tilladelse til drift af stader og stadepladser i Holstebro City gives
med baggrund i nedenstående bestemmelser.
Stadepladserne er pålagt en brugerafgift.*)
*)” Reglement for levnedsmiddelkiosker, -vogne, -boder m.v. i Holstebro Kommune af 13. januar 1981”.
” Reglement for torvehandel i Holstebro Kommune af 1. december
1976” rev. den 11. september 1989.
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3.1 Bestemmelser for faste stadepladser
Generelle bestemmelser for faste stadepladser
En stadeplads kan ikke overdrages til andre ved salg, udlejning
eller bortforpagtning.
En kopi af den meddelte tilladelse til drift af stader og stadepladser skal være til stede på stadepladsen i lejeperioden.
Orden og renholdelse
Alt inventar på stadepladsen skal fjernes efter åbningstid.
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Der skal opstilles et passende antal affaldsbeholdere på den enkelte stadeplads.
Stadepladsen skal renholdes løbende i åbningstiden. Efter lukketid skal der fejes og rengøres på arealet. Dertil skal de nærliggende arealer renholdes for det affald, som stammer fra stadepladsen.

Specielle bestemmelser for faste stadepladser
Torvehandel
Der er etableret faste stadepladser i Enghaven, hvor der kan drives torvehandel onsdage og lørdage fra kl. 9.00 - 16.00.
Disse stadepladser administreres efter bestemmelserne i ”Reglement for torvehandel i Holstebro Kommune af 1. december
1976” rev. den 11. september 1989.
Fra staderne kan der forhandles de varer, der er angivet i Næringslovens § 14*) med undtagelse af levende husdyr.
Såfremt stadetilladelsen ikke benyttes i en periode på 2 måneder
og der ikke foreligger særlige omstændigheder kan Holstebro
Kommune inddrage tilladelsen.
På Store Torv og Kirkepladsen er der etableret el- og vandinstallationer, som muliggør afholdelse af lejlighedsvise torvemarkeder. Lejlighedsvise torvemarkeder er ikke pålagt en brugerafgift.
Mobile salgsvogne
Der er etableret fast stadeplads for mobil salgsvogn på Enghaven
og p-pladsen i Slotsgade.
Er stadepladsen ikke udlejet kan den anvendes som midlertidig
stadeplads.
Udlejning af pølsestade sker fortrinsvis til erhvervshæmmet person bosiddende i Holstebro Kommune.
Betjening af kunderne skal foretages af indehaveren selv, dennes
samlever eller dennes børn over 18 år.
Byrådet fastsætter i samarbejde med Politimesteren tidsrummet,
hvori der må foretages salg fra mobile salgsvogne.
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*)Næringslovens § 14, stk. 1:
”Ved torvehandel på markeder og ved dyrskuer kan der sælges næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold, fiskeri, husdyr samt danske husflidsprodukter. Salget kan finde sted, uanset at betingelserne for at drive næring
som handlende, håndværker og industridrivende ikke er opfyldt.”

3.3 Ansøgning
Ansøgning skal vedlægges tegning over vogn eller bod.
Ved salg af levnedsmidler skal kopi af godkendelse af vognen/boden vedlægges.

Fødevareafdeling Herning
Rosenholmvej 15
7400 Herning
Tlf.: 72275000
E-post: v-foedevare.herning
@fvst.dk

Al henvendelse vedrørende faste stadepladser rettes til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk

§4 Lejlighedsvise stadepladser
Der kan gives tilladelse til lejlighedsvise stadepladser på gader, torve og parkeringspladser i City.
Stadepladserne kan anvendes til kommercielle, kulturelle, demokratiske og humanitære formål - herunder opstilling af tombola, salg af smykker, musik o.s.v.
Fra disse stader kan der forhandles de varer, der er angivet i Næringslovens § 14 med undtagelse af levende husdyr og letfordærvelige kødvarer.
Stadepladserne kan kun anvendes i en kortere periode ad gangen – f. eks. på et fast
ugentligt tidspunkt i en periode eller i få på hinanden følgende dage.
Lejlighedsvise stadepladser er ikke pålagt brugerafgift.
Retten til at give tilladelse til lejlighedsvise stadepladser kan efter aftale med Holstebro
Byråd og Politimesteren overdrages til andre.
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Opstilling af boder, varer m.m. må ikke spærre for anvendelsen af ledelinien for blinde
og svagtseende.

4.1 Ansøgning
Arealer, som administreres af Holstebro Kommune
Såfremt der ønskes lejlighedsvis stadeplads på vejarealer, som administreres af Holstebro Kommune, skal der indsendes ansøgning til Holstebro Kommune.
Arealer, som administreres af andre
Såfremt retten til at give tilladelse til lejlighedsvise stadepladser er overdraget til andre
end Holstebro Kommune, skal der ansøges om tilladelse hos indehaveren af administrationsretten.
Al henvendelse vedrørende lejlighedsvise stadepladser rettes til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk
Holstebro Handelsstandsforening
Jeppe Schous Gade 14
7500 Holstebro Kommune
Tlf. : 22290200
E-post: handel@holstebro-handel.dk
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§5 Udeservering
Udeservering fra restauranter, værtshuse o.s.v. er med til at skabe liv og gode opholdsmuligheder i byen.
Der kan derfor gives tilladelse til udeservering i forbindelse med
eksisterende restauration, café, iskiosk eller lignende.
Normalt skal arealet til udeservering være i direkte tilknytning til
forretningen. Dog kan arealer, som er egnede til udeservering,
men ikke i direkte tilknytning til egen forretning, i begrænset omfang tillades anvendt. Nærmere betingelser for sådanne tilladelser fastsættes individuelt.
Anvendelse af offentlige arealer til udeservering er pålagt brugerafgift. Brugerafgiften er fastsat til 0 kr.
Tilladelse til udeservering gives med baggrund i nedenstående
bestemmelser.

5.1 Bestemmelser for udeservering
Det skal sikres, at udeserveringen fungerer uden gene for den
almindelige færdsel, og at inventar ikke spærrer for adgang til forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.lign.
Der kan kun gives tilladelse til udeservering på arealer, hvor det
ikke er i modstrid med et gældende ordensreglement eller lignende.*)
*) For området omkring Rådhuset gælder et ordensreglement, som forbyder indtagelse af alkohol på offentligt areal. Ved særlige arrangementer kan der gives speciel tilladelse til salg/udskænkning af alkohol.

Udeserveringen må ikke spærre for anvendelsen af ledelinier for
blinde og svagtseende.
Permanent afgrænsning af udeserveringsarealet med blomsterkasser, kæder eller lignende tillades kun efter aftale med Holstebro Kommune.
Ved brug af parasoller skal disse i udslået stand holdes inden for
det tilladte serveringsareal.
Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til etablering af bøsninger m.m. i belægningen. For tilladelse hertil ansøges Holstebro
Kommune. Ansøger afholder selv etableringsudgiften.
Der må af færdselsmæssige og æstetiske årsager ikke opstilles
reklameinventar omkring og på udeserveringsarealet, såsom re-
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klamestativer, attrapper, reklamestandere, lysreklamer og lign.
På parasoller tillades dog reklamer for varemærker og forretningslogoer.
Der må ikke udlægges nogen form for gulvbelægning uden særskilt tilladelse.
Det er ikke tilladt at henstille lager af kasser, flasker og tom emballage eller andet på udeserveringsarealet eller de omkringliggende arealer.
Opstilling af borde og stole
Antallet af siddepladser skal følge de gældende retningslinier fra
Fødevareafdeling Herning.*)
Der gælder følgende retningslinier for antallet af siddepladser ved udeservering (ifølge Fødevareafdeling Herning):
-

Der må maksimalt opstilles 8 stole til udeservering, såfremt der ikke
er toiletfaciliteter eller der ikke er tilladelse til indendørs servering.

-

Der må maksimalt opstilles 8 stole + 10% af det antal stole, som er
godkendt til indendørs servering, såfremt der er toiletfaciliteter eller
tilladelse til indendørs servering. Dog kan borde og stole uden begrænsning flyttes fra restauranten til udendørsservering.

Møblering
Udeserveringens inventar i form af borde, stole og parasoller skal
godkendes af Holstebro Kommune inden opstillingen.
Inventaret skal have en god design- og materialemæssig kvalitet,
der efter Holstebro Kommunes skøn harmonerer med omgivelserne.
Orden og renholdelse
Der skal opstilles et passende antal affaldsbeholdere på udeserveringsarealet.
Udeserveringen skal renholdes løbende i åbningstiden. Efter lukketid skal der fejes og rengøres på arealet. Dertil skal de nærliggende arealer renholdes for det affald, som stammer fra udeserveringen.
I sommerperioden kan inventaret få lov til at stå på serveringsarealet uden for åbningstiden. Dette betyder, at arealet ikke længere vil indgå i morgenfejningen. I vinterhalvåret skal inventaret
være fjernet fra serveringsarealet.
Åbningstider
Udeserveringen kan åbnes samtidig med restaurantens almindelige åbningstid, dog tidligst kl. 8.00. Det bemærkes, at en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten ikke er gældende for udeserveringen. Udeserveringen skal være lukket senest
kl. 23.00.
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Tilbagekaldelse og ændringer
Overtrædelse af disse bestemmelser og betingelser vil resultere i
inddragelse af tilladelsen til udeservering.
Hvis indehaveren af tilladelsen til udeservering ønsker udeserveringsarealet ændret i størrelse eller udformning, skal der indsendes ny ansøgning og en skitse af de ønskede ændringer.

5.2 Ansøgning
Ansøgning skal vedlægges et kort, hvorpå det ønskede areal er
indtegnet og hvorpå opstillingen af bord og stole fremgår.
Tilladelsen kan gives en varighed på 3 år.
Forinden evt. tilladelse kan gives skal der indhentes næringsbrev
eller bevilling.
Der skal gøres opmærksom på, at tilladelse til forhandling af levnedsmidler samt godkendelse af toiletforhold skal foreligge som
forudsætning for Holstebro Kommunes behandling af ansøgninger.
Al henvendelse vedrørende udeservering rettes til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk
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§6 Udendørsarrangementer
I Holstebro er der tradition for afholdelse af udendørsarrangementer som f. eks. musik, gadeteater, ”Open by night” og meget
andet. Det er begivenheder, som fylder byen med mennesker og
liv - og ofte får os til at opleve byens rum på en ny måde.
Holstebro Kommune kan i samarbejde med Politiet give tilladelse
til afholdelse af udendørsarrangementer på privat eller offentligt
vejareal i City. Arrangementerne kan strække sig over en eller
flere dage.

Det kan f.eks. være gadeoptræden, koncerter, dans, forlystelser,
optog, sportsløb samt demonstrationer, friluftsmøder m.v.
Tilladelse til afholdelse af arrangementer gives med baggrund i
følgende bestemmelser:

6.1 Bestemmelser for afholdelse af udendørsarrangementer
Der må ikke afholdes nogen form for arrangementer uden tilladelse. Undtaget er dog lovligt anmeldte demonstrationer.
En tilladelse gives til en person eller organisation , som er ansvarlig for, at arrangementet afholdes i overensstemmelse med
retningslinierne i tilladelsen. Tilladelsen skal opbevares på arrangementstedet, så den på forlangende kan forevises til en repræsentant fra Politiet eller fra Holstebro Kommune.
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Opstilling af midlertidig overdækning, opstilling af scene, borde
eller lignende skal godkendes.
Godkendelsen skal blandt andet sikre, at der til enhver tid er mulighed for fremføring af køretøjer fra brandvæsenet, redningskorpset og Politiet samt at de brandtekniske sikkerhedsbestemmelser overholdes.
Tilladelse kan betinges af sikkerhedsstillelse og forsikring.
Tilladelse til arrangementer betinges af Politiets tilladelse i henhold til ordensbekendtgørelsen og færdselsloven.
Orden og renholdelse
Inventar, udstyr, scene m.v., som er brugt i forbindelse med arrangementet, skal fjernes umiddelbart efter arrangementet.
Der skal opstilles et passende antal affaldsspande - i forhold til
det pågældende arrangement.
De anvendte arealer og sidearealer skal rengøres umiddelbart efter arrangementet.

6.2 Ansøgning
Ansøgning om opstilling af forlystelser og forsamlingstelte forudsætter, at der foreligger de nødvendige godkendelser og forsikringer.

Al henvendelse vedrørende udendørsarrangementer rettes til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555
9611 7559 (Beredskab)
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk
Midt- og Vestjyllands Politi
Ledelsessekretariatet
Tilladelseskontoret
Nørreport 1
7500 Holstebro
Tlf.: 96141448 lok. 2515 el. 2519
E-post: mvjyl@politi.dk
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§7 Kørsel i gågader
I gågaderne er der et generelt forbud mod kørsel. Dog er varekørsel tilladt i et afgrænset tidsrum.
Cykling i gågaden er tilladt i tidsrummet fra kl. 20.00-09.00 på alle
dage.

7.1 Bestemmelser for kørsel i gågader
Generelt tillades varekørsel i gågaden i tidsrummet kl. 06.0011.00.
Tilladelsen gælder køretøjer med en faktisk totalvægt under 6
tons. Kørsel med køretøjer, hvis totalvægt overstiger 6 tons, kræver særskilt tilladelse.
Ærindekørsel og varekørsel er tilladt, hvor det er angivet ved
skiltning.
Indkørsel til gågaderne må kun ske de steder, hvor der på færdselstavle er anført: ”varekørsel tilladt” eller ”ærindekørsel tilladt”.
Kørsel skal foregå efter færdselslovens bestemmelser om gågader – afmærket med færdselstavle E 49 Gågade:
- Højest tilladt hastighed er 15 km/timen.
- Det er ikke tilladt at parkere i gågaderne.
- Gående har fortrinsret.
Undtagelser fra kørselsforbudet
Der gælder følgende undtagelser fra kørselsforbudet i gågaderne:
- Kørsel med brand-, rednings- og politiets køretøjer.
- Kørsel i forbindelse med vejarealernes drift - herunder renholdelse og snerydning.
- Taxakørsel (ikke kun ærindekørsel) i gågaderne er tilladt i tidsrummet fra kl. 22.00 – 07.00 på alle dage.
- Kørsel med postvæsenets køretøjer for tømning af postkasser
samt kommunale tjenestekøretøjer.
- Lægers kørsel ved hastende sygebesøg samt sygetransporter.
- Gangbesværedes kørsel til/fra konsultation hos læge, hvis konsultationssted er beliggende i gågaderne og til/fra apotek.
- Kørsel med flyttebil, når af- og pålæsning ikke kan foretages inden for den tid, hvor af- og pålæsning i øvrigt er tilladt.
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Dispensation fra kørselsforbudet
Politiet kan dispensere fra forbudet mod kørsel i gågader i følgende tilfælde:
- Gangbesværedes kørsel til/fra arbejdsplads beliggende i gågaderne.
- Gangbesværedes indkøb. Det er en forudsætning, at til- og frakørsel ikke med rimelighed kan foregå ad andre veje.
- Når særlige grunde i øvrigt forligger.

Al henvendelse vedrørende kørsel i gågaden rettes til:
Midt- og Vestjyllands Politi
Tilladelseskontoret
Nørreport 1
7500 Holstebro Kommune
Tlf.: 96141448 lok. 2515 el. 2519
E-post: mvjyl@politi.dk
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§8 Anbringelse af
bygge- og anlægsmateriel
I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal der søges tilladelse til anbringelse af bygge- og anlægsmateriel, herunder anbringelse af byggematerialer, opstilling af plankeværker/indretning af arbejdspladser med skurvogne, toiletvogne, containere, mobilkraner, lifte, stilladser og lignende på vej- og parkeringsarealer.
Tilladelse gives for en nærmere angivet periode eller indtil videre.
Det påhviler tilladelsens indehaver at meddele Holstebro Kommune om eksakt placering, tidspunkt for opsætning og efterfølgende fjernelse af materiel m.v. og at forsyne det anbragte materiel med indehavers navn og adresse.
Tilslutning af afløbsanlæg kræver særskilt skriftlig tilladelse vedrørende dette forhold.
Såfremt ledelinien for blinde og svagtseende dækkes eller på anden måde ikke kan anvendes i anlægsperioden, skal dette markeres og ledelinien føres uden om arbejdsområdet.
Ved afslutning af arbejdet skal arealet rengøres og efterlades i
samme stand, som ved arbejdets start.
Al henvendelse vedrørende anbringelse af bygge- og anlægsmateriel rettes til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Ansøgningsskema på Borger.dk
Tlf.: 9611 7555
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk
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§9 Drift og vedligeholdelse af vejarealer
Fast gadeinventar
Holstebro Kommune er ansvarlig for opstilling, renholdelse og
vedligeholdelse af fast gadeinventar - bænke, affaldsspande, cykelstativer, plakat, pullerter, skilte samt kunstgenstande.
Belysning
Holstebro Kommune er ansvarlig for etablering af nødvendig gadebelysning. Vestforsyningen A/S står for vedligeholdelse og drift
af gadebelysningen.
Etablering af særlige udendørs belysningsarrangementer af varig
eller midlertidig karakter, herunder julebelysning, kræver tilladelse fra Holstebro Kommune.
Julebelysningen , herunder lyskæder på gadetræerne, skal nedtages efter julens ophør. Julebelysningen må ikke skade træernes vækst og udvikling.
Træer, blomsterarrangementer og anden beplantning
Holstebro Kommune planter træer, opstiller blomsterkummer m.v.
og Holstebro Kommune varetager ligeledes pasningen af disse.
Ophængning af plakater
Der må ikke opsættes nogen form for plakater i offentlig plantning
eller på træer.
Der må ikke opsættes nogen form for plakater på gadeinventar lysmaster, affaldsspande, elskabe m.v.- i gågaden.
Ophængning af plakater sker i øvrigt efter bestemmelserne i regulativet for opsætning af plakater i Holstebro Kommune.
Vintervedligeholdelse og renholdelse
Holstebro Kommune er ansvarlig for renholdelse og vintervedligeholdelse af offentlige vejarealer jf. § 62 i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.
Renholdelse og vintervedligeholdelse sker efter bestemmelserne
i Holstebro Kommunes regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse af veje.
For en del af city-området i Holstebro by varetages grundejernes
forpligtelse vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renhold ved Holstebro Kommunes foranstaltning for grundejernes
regning (City-ordning).
Markiser og baldakiner m.v.
Opsætning af markiser, baldakiner, udhængsskabe m.v. kræver
tilladelse fra Holstebro Kommune*) i henhold til Byggeloven.
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Flag
Ophængning af flagguirlander og bannere over vejarealet kræver
særskilt tilladelse.
Opgravninger og reparationsarbejder
Opgravning eller andet arbejde, som nødvendiggør afspærring af
dele af gadeareal, eller som i øvrigt medfører gener for færdslen,
skal anmeldes til Holstebro kommune senest 2 arbejdsdage inden arbejdet igangsættes.
Ved akut opståede skader kan reparationsarbejdet dog iværksættes straks. Anmeldelse foretages senest 24 timer efter igangsættelse.
*) Der henvises til Skilte- og Facadevejledningen for Holstebro City

Al henvendelse vedrørende gaders drift og vedligeholdelse rettes
til:
Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset
7500 Holstebro
Tlf.: 9611 7555
Fax.: 9611 7602
E-post: teknikogmiljoe@holstebro.dk

