Regulativ for anvendelse af gågader,
torve, pladser og fortove
www.skive.dk

Fælles
spilleregler
nødvendige
Skive Byråd har vedtaget dette nye
regulativ, der fastlægger hvordan
vores gågader, torve, pladser og
fortove i kommunen må anvendes.
Alle, der ønsker at benytte
kommunens gader og pladser til
aktiviteter og arrangementer, skal
spørge Skive Kommune om lov. Vi vil
nemlig gerne sikre, at aktiviteterne
kan gennemføres uden, at de generer
andre. Der skal bl.a. tages hensyn
til, at der er adgang for de, der bor
langs gaderne og hensyn til, at der
kan komme redningsvogne frem, hvis
uheldet er ude. Det er også vigtigt
at arrangementet ikke påfører gaden
eller pladsen varige skader.
Der er brugt mange ressourcer på
at forskønne de offentlige rum i
kommunen og skabe gode og smukke
rammer for bylivet. Der er allerede
stor interesse for at bruge gader
og pladser til mange former for
aktiviteter og arrangementer.
Derfor har vi brug for et sæt
spilleregler for, hvordan vore gader
og pladser kan bruges til glæde og
gavn for alle.
God fornøjelse.
Skive Kommune

Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive
Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med
COWI A/S
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Almindelige bestemmelser
Dette regulativ indeholder retningslinjer for Skive Kommunes
administration og tilsyn med kommunens gågader, torve,
pladser og fortove.
Lovgrundlag
Færdselsforholdene i gågaderne og
privat råden over offentlige vejarealer reguleres med hjemmel i “Lov
om offentlige veje”. I henhold til
lovgivningen skal vejmyndighedens
tilladelse indhentes, før råden sker
over offentlige veje.
Bestemmelserne om ren- og vedligeholdelse af gågadearealer og fortove
fastsættes også med hjemmel i ”Lov
om offentlige veje”.
Administration
Ansøgning om tilladelse til særlig
råden over vejareal skal sendes til
Skive Kommune, Teknik, Miljø og Udvikling, med mindre andet er fastsat
i dette regulativ.

rådighedstilladelse vil ske på Skive
Kommunes foranledning. Udgifter
i forbindelse med udførelse af alle
fornødne retableringsarbejder skal
afholdes af den pågældende ansøger.
Teknik, Miljø og Udvikling kan som
vejmyndighed stille krav om, at der
forinden udnyttelsen af rådighedstilladelser skal ydes sikkerhedsstillelse
for opfyldelse af forpligtelser overfor
Teknik, Miljø og Udvikling.
Faste genstande
Anbringelse af vejinventar, færdselstavler, lysmaster, træer, plantekummer, bænke og affaldskurve mv.
sker ved Teknik, Miljø og Udviklings
foranstaltning.

Det kommunale tilsyn samt administration i henhold til vejlovgivningen
varetages af Skive Byråds Teknikog Miljøudvalg.

Tilladelser kan også inddrages i forbindelse med udførelse af uopsættelige
ledningsarbejder og lign., og såfremt
fastsatte vilkår ikke er respekteret.
Rådighedsrettighederne må ikke
medføre nogen som helst udgift for
Skive Kommune, og anbringelse
efter særlig tilladelse af genstande,
der medfører opgravning i gadebelægningerne, må kun ske efter forud
indhentet opgravningstilladelse.
Udbedringer og retablering efter
påførte skader som følge af en
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Kommunalbestyrelsen kan med politiets samtykke beslutte, at der i forbindelse med vare- og servicekørsel,
udover i det ovenfor nævnte tidsrum,
kan gives adgang for kørende færdsel
i gågaderne. Der skal i hele døgnet
være friholdt en “Brand- og kørevej”
af mindst 4 m’s bredde.
I forbindelse med særlige arrangementer kan der søges om særlig
tilladelse til kørsel (hestevognskørsel,
juletog, studenterkørsel og lignende).

Tilladelser
Tilladelser til privates råden over
offentlige vejarealer meddeles generelt kun som midlertidige tilladelser.
Tilladelser kan til enhver tid uden
varsel og uden erstatning af nogen
art inddrages, såfremt vej- eller
færdselsmæssige og brand- og redningsmæssige forhold eller ulemper
i øvrigt gør en inddragelse påkrævet.

Dog er det tilladt at køre på cykel alle
dage i tidsrummet fra kl. 18.00 til
kl. 9.00.

Færdselsforhold i gågader
Samtlige gågader er ensrettede for
kørende færdsel. Skiltningen viser
færdselsretningen. Kørsel er kun
tilladt med køretøjer under 7 ton og
kun på hverdage i tidsrummene fra
kl. 05.00 til kl. 12.00 med henblik
på af- og pålæsning for ejendomme
i gågaderne.

Ren- og vedligeholdelse
Renholdelse af gågader og fortov –
herunder snerydning og glatførebekæmpelse – påhviler grundejerne jvf.
bestemmelserne i ”Lov om offentlige
veje”, og må derfor udføres og bekostes af ejerne af ejendomme, som støder til vedkommende gadestrækning.

I de øvrige tidsrum på hverdage samt
i øvrigt fra lørdag kl. 12.00 til mandag kl. 05.00 er gågaderne forbeholdt gående færdsel, og enhver form
for kørsel er forbudt.

Byrådet kan beslutte, at grundejernes forpligtigelser overtages af kommunen mod betaling af gebyr. Hvilke
gågader og fortove, som Skive Byråd
har besluttet skal være omfattet af
dette, fremgår af “Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af
veje i Skive Kommune”.

Beboere kan dog søge særlig tilladelse til kørsel i gågaden. Ligeledes kan
forretningsindehavere søge særlig tilladelse til kørsel i gågaden for denne
og dennes ansatte.

Ved Teknik, Miljø og Udviklings
foranstaltning anbringes der et
passende antal affaldsbeholdere,
der tømmes og vedligeholdes
af kommunen.
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Vedligeholdelse af vej- og stibefæstelser, vejinventar, blomsterkummer
og bænke mv. samt rensning af rendestensbrønde udføres og bekostes
af Skive Kommune.
Såfremt oprydningen og rengøring
efter benyttelse af gågader og fortove
til særlige arrangementer ikke findes
tilstrækkelig udført efter arrangementets afslutning, kan oprydning og
rengøringen udføres af Skive Kommune for ansøgers regning.
Vareudstilling
Forretningsindehavere kan opnå
tilladelse til anbringelse af skilte,
udstillingsgenstande på stativer,
borde, reoler o. lign. i gågader, på
torve og pladser på arealet mellem
den pågældende forretningsfacade og
brand- og kørevejen, og endvidere på
fortove på arealet umiddelbart langs
forretningsfacaden, såfremt nedenstående vilkår er overholdt. Skive Byråd kan beslutte at opkræve afgift for
vareudstilling på offentligt vejareal.

genstande fjernet såfremt disse
udgør en trafikal gene.
■■ Udstillingsgenstandene skal omgående flyttes eller fjernes af forretningsindehaveren efter påtale fra
vedkommende myndighed.
■■ Diverse udstillingsgenstande,
stativer, reoler, skilte mv. må kun
anbringes løse på gadebefæstelsen
og uden indgreb i denne.
■■ Udstillingsgenstandene skal have
et tiltalende udseende og være
udført i materialer af god kvalitet,
og som passer ind i gademiljøet.

■■ Der skal til enhver tid være sikret
mulighed for fremføring af redningsmateriel frem til og ind på
ejendomme langs gaden.
■■ Der må maximalt anbringes 2
reklameskilte ud for hver forretningsfacade.
■■ Diverse udstillingsgenstande må
kun være anbragt på de offentlige
gade- og fortovsarealer i forretningens åbningstid.
■■ Skive kommune kan til enhver tid
forlange skiltning eller udstillings-
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■■ Anbringelse af private reklameskilte på fortove må kun ske på
arealet umiddelbart langs forretningsfacaden og skiltenes højde og
bredde må ikke overstige henholdsvis 110 cm og 70 cm.
■■ Der må ikke anbringes tværgående udstillingsgenstande, der kan
forhindre fodgængertrafik på langs
ad gaden over rådighedsarealet.

■■ Ansvaret for eventuelle skader,
der måtte blive påført enten de
udstillede genstande eller forbipasserende som følge af udstillingsgenstandenes tilstedeværelse,
påhviler fuldt ud ejeren af de
pågældende genstande eller subsidiært forretningsindehaveren.
■■ Alle kommunens anlæg, herunder belysningsanlæg, springvand,
blomsterkummer og bænke mv.
må ikke beskadiges, og det er ikke
tilladt at anvende disse i udstillings- og reklameøjemed.
Såfremt ovenstående vilkår ikke
kan opfyldes, kan der søges om særskilt tilladelse men kun i en tidsbegrænset periode.

Generelle vilkår for vareudstilling:
■■ Udstillingsgenstandene skal være
af en sådan karakter, at de let og
uden brug af mekaniske hjælpemidler kan fjernes fra vejarealet.

som overkørsler og indgangspartier for de tilstødende ejendomme
skal være friholdt.

Vareudstillinger i gågader
I gågaderne må vareudstilling kun ske
på det chaussestensbelagte areal.
Vareudstillinger uden
for gågader
■■ Rådighedsarealers maximale bredde på torve- og pladsarealer og
på brede fortove er 2 m, idet dog
udstillingen i det hele taget kun
må finde sted, hvor færdselsmæssige forhold taler derfor.

Ændring af bygningsfacade
i gågaderne
Gågaderne Adelgade, Nørregade,
Frederiksgade, Østergade og Sallinggade er arkitektonisk indrettet
således, at der ud for forretningernes
indgangsdør er etableret en tværgående granitbelægning fra modstående chaussestensbelægning/vandrende til indgangsdøren. Ved ændring af
bygningsfacaden hvorved indgangsdøren til forretningen flyttes, skal
forretningsindehaveren foranstalte
at belægningen ud for forretningen
tilpasses i overensstemmelse med de
arkitektoniske principper.

■■ Afstanden mellem udstillingsgenstande og kørebanekant og
mellem udstillingsgenstande og
vejinventar som lysmaster, skilte
mv. skal være mindst 1,5 m.
■■ De udstillede genstande må ikke
have større længde end 2,5 m og
afstanden mellem genstandene må
ikke være mindre end 1,5 m, lige-

Markiser
Anbringelse af udhæng/markiser på
bygningsfacader og med fremspring

Generelle vilkår

Generelle vilkår

Gadeudstilling kun ud for egen facade.

Indgang, porte og indkørsler skal holdes fri.

Vilkår uden for gågaderne

Vilkår i gågaderne

Min.
1,5m

Fliser
Chaussésten

Fortov

Kørebane

Max.
2,0m

Chaussésten

Afstanden mellem kørebanekant og og
udstillingsgenstande skal være min. 1,5 meter.
Fortovsudstillingers bredde må ikke overstige 2 meter.

Vilkår uden for gågaderne

Vilkår uden for gågaderne

Max. 70 cm

I gågaderne må vareudstilling kun ske på det
chaussestensbelagte areal.

Min.
1,5m

Afstanden mellem
de udstillede varer skal være min. 1,5 meter.

Butik

Max. 70 cm

Max. 2 reklameskilte ud for hver forretningsfacade.
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over vejareal må kun ske efter forud
indhentet byggetilladelse.

Ved handel med levnedsmidler skal
sundhedsmyndighedernes bestemmelser overholdes.

Der henvises i øvrigt til Skive Kommune Lokalplan nr. 94 “Skilte og
facader i Skive bykerne”.
Udhængsskilte, bannere,
plakater og lignende
Anbringelse af udhængsskilte, flag,
bannere, guirlander og lignende genstande med fremspring over vejareal
må kun ske efter forud indhentet
tilladelse ved Skive Kommune.
Tilladelse til opsætning af plakater/
midlertidig skiltning må kun ske efter
forud indhentet tilladelse ved Skive
Kommune og kun på nærmere bestemte vilkår.
Skive Kommune forbeholder sig ret
til at nedtage bannere, plakater og
lignende, som ikke er opsat i overensstemmelse med bestemmelserne
samt at regningen herfor tilfalder den
pågældende ejer af plakaterne.
Parasoller
Hvis der opstilles parasoller til beskyttelse af vareudstillinger i gågaden,
skal de have diskrete farver (råhvid,
beige, sort). Signalfarver bør undgås.

Skriftlig ansøgning om tilladelse til
stadepladser eller midlertidig anvendelse skal ske via Skive Kommunes
hjemmeside.

og kvalitet af møblering, eventuel
afskærmning mv.
Sådanne tilladelser gives normalt
for 5 år af gangen, kan til enhver tid
inddrages omgående og uden ydelse
af erstatning af nogen art, såfremt
vej- eller færdselsmæssige og brandog redningsmæssige forhold eller
ulemper af anden art i øvrigt måtte
gøre en fjernelse påkrævet. Meddelte
tilladelser ophører ved ejerskifte.
Der kan i gågaderne i forbindelse
med udeservering opnås tilladelse til
etablering af særlig terrasse. Udformning og materialevalg skal godkendes
af Skive Kommune. Tilladelse hertil
gives normalt for en periode af 5 år.
Stadepladser
Torvehandel må kun finde sted på anviste stadepladser på Posthustorvet
og Rådhustorvet.
Byrådet kan beslutte og fastsætte afgift for benyttelse af stadepladserne.
Stadepladser inddeles i følgende
kategorier:
■■ Faste stadepladser: Stadepladser,
der anvendes tilbagevendende på
faste ugedage.

Udeservering
I perioden fra den 1. marts til den
31. oktober kan der med politiets
samtykke meddeles tilladelse til at
etablere fortovsrestaurant. Møblement skal være fjernet udenfor
forretningens åbningstid. I perioden
1. november til 1. marts kan let
møblement lejlighedsvis placeres
langs bygningsfacaden. Møblement
skal være fjernet udenfor forretningens åbningstid.
Tilladelserne meddeles på nærmere
fastsatte vilkår, herunder vedrørende omfang og om krav til udseende
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■■ Midlertidige stadepladser: Stadepladser, der anvendes en enkelt
dag eller op til maks. 1 uge.
■■ Særlige stadepladser: Stadepladser, der tildeles personer med
nedsat erhvervsevne.
■■ Midlertidig anvendelse: Anvendelse af torve og gadeareal på lille
areal (maks. 2 m2).
Ingen må uden vejmyndighedens
tilladelse tage fast stade på vejareal
for at sælge varer eller i øvrigt drive
forretning.

Faste stadepladser
Skive Kommune kan meddele
tilladelser til faste stadepladser på
Posthustorvet, Rådhustorvet og Nørreport. Der kan desuden tildeles fast
stadeplads på særlige steder, hvor
anvendelsen, placering og størrelse
tilgodeser hinanden.
Tilladelsen gives for 1 år af gangen.
Såfremt tilladelsen ikke benyttes
i en periode på 2 måneder og der
ikke foreligger særlige omstændigheder kan Skive Kommune inddrage
tilladelsen.
Midlertidige stadepladser
Skive Kommune kan meddele tilla
delser til midlertidige stadepladser
på Posthustorvet, Rådhustorvet
og Nørreport.
På de nævnte steder kan der gives
tilladelse til stadeplads i maksimalt
1 uge pr. ansøger. Stadepladslejeren
skal påse, at stadepladsen og naboarealerne altid holdes rene
og ryddelige, og at alt affald fra
stadepladsen fjernes. Stadepladsen
skal rengøres fuldstændigt, når
den forlades.
Rådhustorvet er dog reserveret til
Skive Handel fra fredag før 1. søndag
i advent til 31. december.
I den periode, hvor der er etableret
skøjtebane på Posthustorvet, er der
kun én stadeplads (i reduceret størrelse) til disposition på Posthustorvet.
For anvendelse af stadepladser kan
Skive Byråd beslutte, at der skal
opkræves afgift.
Ved handel med levnedsmidler skal
sundhedsmyndighedernes bestemmelser overholdes.
Særlige stadepladser
Tilladelse til særlige stadepladser
meddeles fortrinsvis til personer,
der har nedsat erhvervsevne. Det
forudsættes at indehaveren af en
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Hvis vej- eller færdselsmyndigheden
skønner, at det af trafikale eller andre
hensyn vil være nødvendigt at flytte
en stadeplads inden for tilladelsesperioden, betaler Skive Kommune de
direkte omkostninger, der er forbundet med flytningen.
Stadepladsens faste installationer
som vandstik, elstik, afløb mv. overgår ved tilladelsens ophør vederlagsfrit til kommunen.
tilladelse ikke har andre væsentlige
erhvervsindtægter.
Salg må finde sted alle dage kl.
5.00 - 24.00. Der skal holdes åbent
mindst 6 timer på hverdage og
mindst 3 timer lørdage. Tilladelsen
gives normalt for 5 kalenderår. Tilladelsen fortsætter derefter for et år ad
gangen, såfremt den ikke er opsagt
fra kommunens side med 6 måneders
varsel. Indehaveren kan opsige sin
tilladelse med 3 måneders varsel.
Der kan ansøges om etablering af
særlig stadeplads i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
Når der etableres en ny særlig stadeplads eller leje af en eksisterende
særlig stadeplads ophører, skal tildelingen i udbud.
Skive Kommunes særlige stadepladser
findes på kommunens hjemmeside.
Det er et vilkår, at driften hovedsageligt varetages af indehaveren
personligt. Indehaverens samlever
og hjemmeboende børn under 18 år
kan dog deltage i driften. Fremmed
medhjælp må kun beskæftiges ved
sygdom, ferie eller lignende.
Stadepladsholderen skal have næringsbrev i henhold til lov om salg af
levnedsmidler. Vogn eller bod samt
det varesortiment, der ønskes forhandlet, skal være godkendt af levnedsmiddelkontrollen, inden handlen
påbegyndes.
Der kan opkræves afgifter, som
fastsættes af Skive Byråd. Afgiften
fastsættes under hensyn til pladsens beliggenhed og reguleres årligt
svarende til ændringer i reguleringspristallet.
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Midlertidig anvendelse
Dette omfatter blandt andet gademusikanter, uddeling af brochurer og
lignende, der kun kræver begrænset
plads (< 2m2). Disse ansøgere kan
meddeles tilladelse til ”stadeplads”.
Stadepladsen er ikke geografisk
bestemt.
Gademusikanter kan opnå tilladelse
til at spille i gågaden og på torve
og pladser under forudsætning at
dette ikke forstyrrer de ansatte,
beboere og øvrige trafikanter og at
der højest spilles 20 min. på samme
placering.
Arrangementer
Der kan efter særskilt ansøgning
meddeles tilladelse til afholdelse af
foreningsarrangementer, koncerter,
korsang, valgmøder mv. på offentlige
gågader, torve og pladser.
Ansøgningen skal være fremsendt til
Teknik, Miljø og Udvikling senest 1
måned før arrangementet afholdes.
Af tilladelsen fremgår, på hvilke vilkår
tilladelsen er givet.
Arrangementer (gågaden)
Eventuelle tildelte stadepladser/tilladelser modtaget før modtagelsen af
ansøgningen om større arrangement
skal respekteres.
Der kan gives tilladelse til særlige tema-arrangementer, der omfatter alle
gågader og torve, eksempelvis ”By
Night”,” Black Friday” og lignende.
Af tilladelsen fremgår, på hvilke vilkår
tilladelsen er givet.
Afgifter
Skive Byråd kan opkræve afgifter for
særlig råden over vejareal.

Særlige stadepladser

N

Fur Havn

Sundsøre Havn

Brårupgade 2
Rådhustorvet
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Påtaleret
Påtaleberettiget er Teknik, Miljø og
Udvikling og politiet. Tilladelse, der
er givet i henhold til foranstående,
kan til enhver tid tilbagekaldes eller
ændres uden erstatning af nogen
art, såfremt bestemmelser i regulativet ikke overholdes, eller hvis det
af vej- eller færdselsmæssige grunde
skønnes nødvendigt.
Vedtagelse
Således vedtaget af Skive Byråd,
den 7. maj 2019.

Teknik, Miljø og Udvikling
Drift & Anlæg
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.:

99 15 55 00

Mail:

sk@skivekommune.dk
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