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Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer  

og pladser i Faxe Kommune 

 
§ 1 Formål 

De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men kan også indgå i bymiljøet på 

en anden måde. Med bymiljø menes: forretningernes vareudstilling, torvehandel, 

udendørsservering og andre arrangementer på vejarealerne.  

Formålet med dette regulativ er, at opstille retningslinjerne for brug af de offentlige 

vejarealer til andre formål end færdsel. 

 

§ 2 Anvendelsesområde 

Med hjemmel i Lov om offentlige veje §§ 80-81, § 86, § 89 og § 135, samt 

Bekendtgørelse af færdselsloven § 92 er følgende retningslinjer gældende for brug 

af offentlige veje og pladser i Faxe Kommune. 

 

Vejarealerne er inddelt i henholdsvis offentlige veje og private fællesveje.  

Hvorvidt en vej er offentlig vej eller privat fællesvej fremgår af den centrale vej- og 

stifortegnelse www.cvf.dk.  

   

Brug af offentlige veje eller pladser kræver tilladelse. Tilladelsen udstedes af Faxe 

Kommune. Ansøgning sendes digitalt gennem www.borger.dk eller www.virk.dk.  

 

Hvis der ønskes at gøre brug af private fællesveje i byer og bymæssige områder, 

skal der rettes direkte henvendelse til Faxe Kommune. 

 

§ 3 Hvad må vejarealerne anvendes til 

Vejarealerne kan anvendes til vareudstilling, oplysende virksomhed, optræden, 

salg, teater, cirkus, motions- og cykelløb, musik, udendørsservering, agitation og 

demonstration, vejfester, særlige arrangementer og gågader m.m.  

 

Stadeplads 

På centrale torve og pladser i Faxe Kommune, er der mulighed for at sælge varer 

fra en stadeplads. En stadeplads er et areal, hvor der kan opstilles fx et bord, en 

vogn, en varebil eller lignende, hvorfra varerne kan sælges.  

Det er muligt at få en fast daglig, ugentlig eller månedlig stadeplads. Dog kan der 

være perioder hvor pladsen er optaget til andre formål.  Det kan fx være særlige 

arrangementer, vejarbejde eller lignende.  

På en stadeplads kan der sælges de varer næringsloven giver mulighed for. Ved 

salg af fødevarer, skal gældende regler om håndtering og salg altid overholdes. 

Biler skal parkeres på nærliggende parkeringspladser, med mindre at vognen er 

en del af stadepladsen. 

Salgsvogne og private biler, som er nødvendige for at sælge varer fra 

stadepladsen, må maksimalt veje 3.500kg.  

Stadepladsers placering anvises af kommunen.  

Stadepladsers materiel skal fjernes hver dag efter lukketid. 

http://cvf.vd.dk/cvf/mapui.jsp
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Udendørsservering 

Der er mulighed for, at opsætte borde og stole til udendørsservering for en butik, 

café eller restaurant. Dette skal dog ske et sted, hvor det ikke er til gene for den 

almindelige færdsel. Borde og stole mv. må heller ikke spærre for adgangen til 

forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.l.  

Efter virksomhedens lukketid skal alle borde, stole, parasoller mv. fjernes fra 

gadearealet.  

Der skal sørges for, at der er rent på og omkring det areal, hvor udendørsservering 

foregår. Det betyder, at der fx ikke må ligge affald og madrester på gaden eller 

fortovet, som stammer fra udendørsserveringen.  

 

Særlige arrangementer og gågade 

De offentlige torve, pladser og veje kan benyttes til særlige arrangementer.  Det er 

en forudsætning at arrangementet er åbent for alle.  

Det er muligt at få afspærret et præcist defineret område til arrangementet. 

Ved større arrangementer er det tilladelsesindehaveren der forestår fordelingen af 

stadepladserne. 

 

Ved fremsendelse af ansøgning vedr. afspærring af vejareal, skal der vedlægges 

en skilteplan for afspærringen. 

 

Vejfester 

Det er muligt at afspærre en del af et vejareal, til afholdelse af vejfest. Det skal 

dog være muligt for beredskab m.m. at passere i gaden.  

 

Ved fremsendelse af ansøgning vedr. afspærring af vejareal, skal der vedlægges 

en skilteplan for afspærringen. 

 

Vareudstilling 

Hvis vejarealet egner sig til det, kan der udstilles varer på fortovet foran butikken i 

butikkens facadelængde. Udstilling af varer kan være tøj på stativer, borde, reoler, 

kurve med varer og skilte. Det er en forudsætning, at fodgængere og 

gangbesværede let og ugeneret kan færdes på fortovsarealet ud for butikken. 

Butikker og andre virksomheder i side- og baghuse må opstille klapskilte og 

henvisningsskilte på fortovet ud for ejendommen. 

Der skal ikke søges tilladelse til vareudstilling, så længe ovenstående overholdes. 

 

§ 5 Udsmykning af gader og torve 

Der er mulighed for at udsmykke gader og torve i forbindelse med jul, flagdage 

eller andre særlige lejligheder. Der skal i hvert tilfælde søges om tilladelse til 

opsætningen af udsmykningen.  
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§ 6 Toiletforhold og el 

På nogle af kommunens pladser er der mulighed for at tilkoble sig et eludtag, hvis 

man har behov for strøm.  

Herudover er der på nogle af kommunens pladser adgang til toiletfaciliteter. 

Oversigt over kommunens pladser, el- og toiletfaciliteternes placering m.m., kan 

findes i Bilag A. 

 

§ 7 Renhold og ansvar 

Det er til enhver tid tilladelsesindehaveren der er ansvarlig for oprydning og 

rengøring efter arrangementet. 

Det er endvidere tilladelsesindehaveren der er ansvarlig for skader på offentlig 

ejendom. 

 

§ 8 Afgift  

Det er gratis at låne en del af det offentlige vejareal, pladser og torve til 

arrangementer og stadepladser. 

For permanente bygninger på offentligt vejareal eller plads udarbejdes der 

kontrakt med stadeholder. Her vil der blive afkrævet en fast kvartalsvis afgift. 

 

§ 9 Ansøgningsprocedure 

Der skal søges separat for hvert arrangement, man ønsker at holde. Undtaget er 

dog faste stadeholdere, som kan søge for en sammenhængende periode. 

Tilladelse gives for indeværende år. Tidligst primo november kan der søges for det 

efterfølgende kalenderår. 

 

§ 10 Vilkår 

I forbindelse med udstedelse af tilladelse, kan kommunen stille særskilte vilkår for 

brugen af arealet. Dette vil kunne ses på tilladelsen. 

 

§ 11 Overholdelse af regulativ 

Det er til enhver tid tilladelsesindehaveren, der er ansvarlig for overholdelse af 

dette regulativ samt de særskilte vilkår, der måtte stilles i en tilladelse. 

Overholdes regulativet eller vilkårene ikke, kan kommunen til enhver tid 

tilbagekalde en tilladelse. 

 

§ 12 Overdragelse og tilbagekaldelse af tilladelse 

En given tilladelse er kun gældende for ansøger selv, og kan ikke overdrages til 

tredjepart. Det er heller ikke muligt at leje en fast stadeplads ud til andre. 

 

Faxe Kommune kan tilbagekalde tilladelsen, hvis der er en særlig grund til dette.  

Det kan fx være tilfældet, hvis det areal, der er givet tilladelse til at benytte, skal 

anvendes til et særligt arrangement, hvis arealet skal opgraves, repareres eller 

lignende.  
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Ved tilbagekaldelse af en tilladelse, vil der ikke blive givet kompensation eller 

erstatning til ansøger. Faxe Kommune vil så vidt muligt give et passende varsel, hvis 

det bliver nødvendigt at rydde et areal. 

 

§ 13 Ikrafttrædelse 

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2016. 


