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1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

la. Administration.

Det kommunale tilsyn med gågaden samt dennes administration i 

henhold til vejlovgivningen varetages af teknisk forvaltning, 

der meddeler tilladelser til og fastsætter nærmere regler i 

hvert enkelt tilfælde for midlertidig opstilling af udstil-

lingsgenstande, boder og lignende i anledning af stedfinden-

de udstillinger m.v.

Hvis tilladelsen angår stade for at sælge varer eller i øvrigt 

øve forretning, skal politiets tilladelse endvidere indhentes, 

jfr. politivedtægtens § 35.

Den daglige administration sorterer under teknisk forvaltning, 

hvortil henvendelse skal rettes, idet kontoret herefter direk-

te forhandler med politiet.

Derimod meddeler politiet alene i overensstemmelse med den til 

enhver tid gældende politivedtægt samt færdselslovgivningen 

tilladelse til passage af optog, møder eller lignende, idet 

eventuel fornøden reference sker til teknisk forvaltning.

lb. Faste genstande.

Ved Gågadeforeningens foranstaltning opstilles der blomster-

kummer efter en godkendt plan til sikring af, at der til en-

hver tid er mulighed for fremføring af udrykningskøretøjer.

lc. Færdselsforhold.

Gågaden er forbeholdt gående færdsel, og kørsel må kun finde 

sted i nedennævnte tilfælde:

1. Kørsel med varer til og fra området må finde sted i det 

ved skiltningen fastsatte tidsrum.

2. Kørsel med udrykningskøretøjer samt med kommunens køre-

tøjer ved reparation af gågaden, snerydning, renholdelse 

m.v.

3. Kørsel hvortil der er meddelt særlig dispensation.

Der skal hele døgnet rundt være friholdt et køreareal på mindst 

4,oo meter bredde.

Kørearealernes placering og bredde fastsættes af politiet og 

teknisk forvaltning i forening. Et eksemplar af planen over gå-
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gaden med indtegnede kørearealer beror til enhver tid på po-

litigården og i teknisk forvaltning.

Kørearealer må ikke blokeres ved af- og pålæsning, og de en-

kelte forretninger må friholde areal hertil.

Id. Vintervedligeholdelse og renholdelse.

Vintervedligeholdelse og renholdelse af den midterste del af 

gågaden (kørebanearealet) udføres ved kommunens foranstaltning, 

medens vintervedligeholdelse og renholdelse af den øvrige del 

af gågadearealet, fastsat som arealet fra husfacaden til køre-

banearealet (2,o - 3,o m) påhviler ejerne af de til vedkommen-

de gågadestrækning stødende ejendomme.

Med hensyn til grundejernes forpligtelser vedrørende selve ar-

bejdet henvises til regulativ for vintervedligeholdelse og ren-
holdelse af veje.

Uanset renholdelsens udførelse på denne måde er en forretnings-

drivende, der opstiller montrer på grundlag af speciel tilla-

delse (pkt. 2 e) dog pligtig til selv at renholde arealet under 

vedkommende montre og i dennes umiddelbare nærhed.

Ved større snefald bortkører kommunen sneen, også fra de area-

ler, der skal ryddes af grundejerne. Sneen skal af grundejerne 

sammenskrabes og af hensyn til læsning være hensigtsmæssig pla-

ceret på de arealer, som skal ryddes af grundejerne.

Ved kommunens foranstaltning anbringes der et passende antal 

affaldsbeholdere, der tømmes og vedligeholdes af kommunen.

Vedligeholdelsen af gadebefæstelse og bænke samt rensning af 

rendestensbrønde m.v. udføres og bekostes af kommunen.

De af Gågadeforeningen anbragte blomsterkummer vedligeholdes 

af denne ved beplantning af forårsblomster inden 15. maj. 

Blomsterkummerne vedligeholdes i perioden frem til 1. oktober 

ved nyplantning.

Plantevalget skal ske i samråd med teknisk forvaltning.

2. PRIVATES RÅDEN OVER OFFENTLIGT GADEAREAL.

2a. Generelle bestemmelser.

Generelt fastslås det, at al rådighedsret meddeles ved midlerti-

dige tilladelser, der til enhver tid kan inddrages uden ydelse 

af erstatning af nogen art.
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Inddragelse af tilladelsen kan specielt ske med begrundelse i 

vej-, færdsels- eller ledningsmæssige forhold samt foruden i 

katastrofesituationer også i tilfælde, hvor der er tale om man-

gelfuld vedligeholdelse, eller hvor fastsatte vilkår ikke re-
spekteres.

I sådanne undtagelsestilfælde, hvor der er givet tilladelse ti] 

anbringelse af faste montrer (jfr. 2 e), skal fjernelse i til-

fælde af vej- og ledningsarbejder ske inden for en frist af 14 

dage på ejernes foranstaltning og bekostning.

Rådighedsrettighederne må ikke medføre nogen som helst udgift 

for kommunen, og anbringelse efter speciel tilladelse af sådan-

ne genstande, der medfører opgravning i gadebefæstelsen må 

kun ske efter forud på teknisk forvaltning indhentet opgrav-

ningstilladelse, idet bemærkes, at udgifterne ved alle fornødne 

retableringsarbejder vil være at refundere kommunen efter reg-
ning .

2b. Udstillinger.

Forretningshindehavere i gågaden kan ud for deres facader, ef-

ter ansøgning, af teknisk udvalg opnå tilladelse til anrbingel- 

se af udstillingsgenstande på stativer, borde, reoler og lignen 

de på arealet mellem forretningsfacaden og kørearealet.

Tilladelsen kan opnås på betingelse af

at udstillingsarealerne ikke har større længde end 2,5o m, en 

større bredde end l,5o m, og at afstanden mellem disse ikke 

bliver mindre end 2,oo m, ligesom overkørsler for de til ga-

den stødende ejendomme ikke må blokeres. Der kan dog opnås 

dispensation fra bestemmelsen om største længde når de sted-

lige forhold taler derfor,

at der intetsteds anbringes tværgående udstillingsgenstande, de 

kan forhindre fodgænger trafik på langs ad gaden over arealet 

mellem facadelinjen og kørevejen,

at udstillingsgenstande omgående skal fjernes af forretningsind 

haveren efter påkrav af vedkommende myndighed, når forholden 

opfordrer dertil, samt at ansvaret for skader, der eventuelt 

. måtte påføres enten de udstillede genstande eller forbipasse 

rende som følge af tilstedeværelsen af udstillingsgenstande-

ne, fuldt ud påhviler ejeren af de pågældende genstande el-

ler subsidiæret vedkommende forretningsdrivende.
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For så vidt de angivne retningslinier for udstillingsarealernes

placering og udstrækning ikke overholdes, vil udstillingsarea-

lernes begrænsning ved kommunens foranstaltning blev markeret.

2c. Almindelige vilkår for udstillinger m.v.

1. De for udstillinger nødvendige stativer, reoler m.v. må kun 

anbringes løst på gadebefæstelsen og uden noget som helst in 

greb i denne, De skal være af en så solid udførelse, at de 

ikke let kan væltes, og de skal udformes uden skarpe kanter 

og have et tiltalende udseende, der passer ind i gademiljø-

et.

2. Eventuel overdækning må, hvor andet ikke er tilladt i h.t. 

senere nævnte bestemmelser, alene ske ved parasoller anbragt 

solidt i betonfod eller tilsvarende tung fod, så de ikke let 

kan væltes. Der skal tages hensyn til, at de ikke generer tr 

fikanter, andre forretningsdrivende eller de opstillede blom 

sterarrangementer m.v. samt til, at de ved deres udseende 

kommer til at passe ind i gademiljøet.

3. Der skal til enhver tid være sikret mulighed for fremføring 

af redningsmateriel frem til og ind på de til gågaden græn- 

sende ejendomme samt friholdelse af nødvendige arealer for 

den eventuelle redningsvirksomhed.

4. Fra almindelig forretningstids begyndelse til kl. 11°°, lør-

dag dog til kl. 9°°, må der kun udstilles langs bygningsfa-

caden i en bredde af max. l,5o m efter forannævnte retnings-

linier .

5. Fra kl. 11°°, lørdag dog kl. 9°°, for så vidt de færdsels-

mæssige forhold måtte berettige hertil, må udstillingsarea-

let rykkes frem i det godkendte udstillingsareal.

6. Udstillingsarealet må kun anvendes til dette formål inden 

for ovennævnte tidspunkter, og udstillinger skal bringes 

til ophør ved almindelig forretningstids ophør, hvorfor de 

eventuelle udstillingsgenstande skal være fjernet uden for 

dette tidsrum.

7. Udstillingen såvel ud for den enkelte forretning som i gader, 

som helhed tilrettelægges på en sådan måde, at der bliver 

passende afstand mellem de udstillede varer for at lette pas 

sagen, idet bemærkes, at ubrudt udstilling i begge gadesi-



der ikke er ønskelig af hensyn til gadebilledet.

8. Alle af kommunen udførte anlæg, herunder belysningsanlæg, 

springvand, bænke m.v. samt de af Gågadeforeningen opsatte 

blomsterkummer, må ikke beskadiges, og det er ikke tilladt 

at anvende disse i udstillings- eller reklameøjemed, med-

mindre speciel tilladelse undtagelsesvis måtte være givet.

2d-. Opsætning af markiser og baldakiner.

Ansøgning anmeldes på normal vis til bygningsmyndigheden, der 

efter høring hos de implicerede myndigheder træffer afgørelse 

om, på hvilke vilkår en eventuel tilladelse kan gives.

Hvor en forud godkendt plan ikke foreligger, vil tilladelsen 

blive givet med henblik på en helhedsløsning for den samlede 

gadestrækning, idet der nøje hensyntages til brandvæsenets 

sikkerhedskrav.

2e. Opstilling af faste montrer.

Der gives almindeligvis ikke tilladelse til anbringelse af 

faste montrer på gågadearealet på grund af dettes relativt 

ringe bredde.

Hvis der undtagelsesvis udenfor kørearealet måtte være mulig-

hed for anbringelse af faste montrer, og der fra politiet og 

teknisk udvalg er tilkendegivet en sådan mulighed, kan ansøg-

ning om eventuel anbringelse indgives til bygningsmyndigheden 

bilagt målsat skitse, idet det bemærkes, at visse afstandsbe-

stemmelser i forhold til faste bygningsdele og ejendomsskel 

skal respekteres.

Montrer og andre arrangementer, udstillingsgenstande og lignen-

de må ikke opstilles ud for brandhaner på en sådan måde, at 

disse ikke bliver let synlige og tilgængelige for betjening med 

brandvæsenets materiel.

På steder, hvor der anbringes flere montrer, skal disse så vidt 

muligt anbringes i flugt med hinanden.

Det er i øvrigt for opstillingen en forudsætning, at belysnin-

gen i montren anbringes indvendig i denne og udformes på en så-

dan måde, at den ikke virker blændende eller på anden måde ge-

nerende.

I øvrigt vil en hvilken som helst meddelt tilladelse til raden
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over offentligt vejareal kunne tilbagekaldes af teknisk udvalg 

med 3 måneders varsel til den følgende 1. januar.

2f. Opsætning af skilte, lysreklamer og lignende.

Ansøgning anmeldes på normal vis til bygningsmyndigheden, der 

efter høring hos de implicerede myndigheder træffer afgørel-

ser om, på hvilke vilkår en eventuel tilladelse kan gives.

2g. Fortovsrestauranter.

I tiden fra den 15. maj til den 1. oktober kan der med politi-

ets tilladelse meddeles rådighedret til ud for restaurations-

virksomheder og lignende at opstille fortovsrestaurant omfat-

tende borde og stole samt parasoller i et for hvert enkelt til-

fælde aftalt omfang og nærmere angivne vilkår.

En sådan tilladelse, der kun gælder for én sæson ad gangen, 

kan til enhver tid inddrages omgående, hvis der af en eller 

anden grund fremsættes berettiget indsigelse, eller der måtte 

opstå ulemper i forbindelse med arrangementet.

2h. Særlige stadepladser.

Der må ikke på offentlige gadearealer 

f.eks. pølser, is eller lignende, der 

hver tid af byrådet vedtagne "Vedtægt 

for salg fra fast stade, medmindre der 

ciel tilladelse fra teknisk udvalg.

forhandles levnedsmidler, 

omfattes af den til en- 

for torve- og gadehandel" 

herfor foreligger en spe-

Sådant salg skal udover nævnte regulativ være underkastet de be 

stemmelser, der er anført i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 

369 af 27. juni 1974 samt Veterinærdirektoratets cirkulære af 

18. oktober 1974 om detailforhandling af levnedsmidler.

2i. Andre arrangementer.

For særlige arrangementer, hvor der agtes anvendt offentligt 

areal for opstilling af tivoli (også dele heraf), boder, pla-

kattavler, plancher eller lignende, omfattes sådanne ikke af 

nærværende regulativ, og spørgsmål i forbindelse hermed afgø-

res af teknisk udvalg og politiet.

3. AFGIFTER.

Der erlægges ikke afgift for:

1. de forretningsdrivendes brug af de anviste udstillingsarea-
ler.
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2. De efter særlig tilladelse opsatte markiser eller baldakinej
m.v.

3. De efter særlig tilladelse opstillede fortovsrestauranter,

hvorimod der skal erlægges afgift for de eventuelle under

pkt. 2 her omtalte stadepladser på grundlag af det af byrå-

det til enhver tid vedtagne regulativ.

For alle øvrige rådgihedsrettigheder for offentligt gadeareal, 

herunder også for de under pkt. 2 e nævnte evt. faste montrer, 

tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvorvidt afgifl 

skal erlægges eller ej.

4. OPDELING AF UDSTILLINGSSTRÆKNINGERNE.

Der er ikke ved nærværende regulativ taget stilling til opde-

ling af udstillingsstrækningen langs facaden af en ejendom 

med erhvervsdrivende i flere etager.

Dette forhold forventes ordnet mellem de erhvervsdrivende ind-

byrdes, og eventuelle uoverenstemmelser indbyrdes, og eventu-

elle uoverensstemmelser herom skal - ved Gågadeforeningens 

mellemkomst - være afgjort, inden en tilladelse kan udstedes.

5. OVERTRÆDELSE, TILBAGEKALDELSE ELLER ÆNDRING AF TILLADELSER.

Overtrædelse af de dele af regulativets bestemmelser, der er 

hjemlet i byggeloven, lov om offentlige veje, eller politived-

tægten vil kunne straffes efter disse.

I øvrigt kan tilladelser, der er givet i henhold til regulative 

til enhver tid tilbagekaldes eller ændres uden erstatning af 

nogen art, såfremt regulativet ikke overholdes eller det af 

færdselsmæssige grunde eller andre årsager skønnes nødvendigt.

6. REVISION AF REGULATIVET.

Nærværende regulativ tages op til revision når som helst, tek-

nisk udvalg, politiet eller Gågadeforeningen måtte ønske det.

Således vedtaget af Hobro byråd, den !&• I SÅj

Hobro Byråd ̂ ^ /<*/*

K. SCHULTZ BORGMESTER
T. VESTERGAARD
KOMMUNALDIREKTØR

10. march 1982 11. march 1092



Tillæg til “Regulativ for benyttelse af gågaden i Hobro”

Tillægget er et supplement til “Regulativ for benyttelse af gågaden i Hobro", der er vedta-
get af Hobro Byråd den 10. marts 1982. Punkt 1 er en direkte forlængelse af punkt 2g i 
"Regulativ for benyttelse af gågaden i Hobro”, der omhandler fortovsrestauranter.

Caféerne og fortovsrestauranterne må i tidsrummet mellem 09.00 og 01.00 opstille møb-
lement til brug for udeservering. Møblement skal være fjernet fra pladsen uden for dette 
tidsrum.

Møblementet må alene opstilles på arealerne udpeget af Teknisk Forvaltning. Arealerne 
på Theatertorvet fremgår af bilag 1 til regulativet.

Møblementet skal have et ordentligt udseende. Borde og stole må ikke være et sammen-
hængende element. Borde og stole skal være af træ og/eller metal. Farver aftales med 
Teknisk Forvaltning. Dette gælder ikke for tilladelser, der er givet før den 1. juli 1998.

Hver café eller fortovsrestaurant skal sørge for at have et ensartet møblement.

Eventuelle parasoller skal være af træ eller metal med stofdug. Farver aftales med Tek-
nisk Forvaltning.

Såfremt der ønskes nedstøbte holdere til parasollerne skal placering aftales med Teknisk 
Forvaltning. Omkostninger hermed inklusiv retablering af arealet afholdes af caféejerne.

Bøgehækken på Theatertorvet skal klippes en gang årligt i efteråret. Hækken klippes i 
højde med bænkenes ryglæn og i en meters bredde. Hækken vedligeholdes af kommu-
nen.

Hobro Byråd, den 11. august 1998

1

2

KommunaldirektørErlann Christiansen
Borgmaster Kim Kristensen

Kommunaldirektør
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HOBRO KOMMUNE
Dato: 12. aüg. 1998

Bilag 1 ti! regulativ for Theatertorvet og gågaden
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