Gaderegulativ

for Assens Kommune
I henhold til §§ 80, 86 og 89 i Lov om offentlige veje fastsætter Assens Kommune, som vejmyndighed, efter samråd med Fyns Politi, følgende regler for særlig råden over
kommunens torve- og gadearealer.
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FORMÅL
Assens Kommune vil med dette gaderegulativ udstikke rammerne for et godt
og velfungerende gademiljø for både borgere og erhvervsdrivende og samtidig
sikre fremkommeligheden på kommunens fortove, torve og pladser.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Reglerne fastlægger, at der skal søges om tilladelse til etablering af udeservering, gadehandel og torvehandel hos kommunen, som i øvrigt til enhver tid kan
ændre eller inddrage tilladelsen, hvis reglerne ikke følges.
Tilladelser søges digitalt hos Assens Kommune.
De forretningsdrivende, handelsstandsforeninger eller andre skal hvert år søge
kommunen om tilladelse til etablering af udsmykning f.eks. juleudsmykning senest 14 dage før påtænkt etablering. Såfremt udsmykningen misligholdes, kan
den fjernes af kommunen på ansøgers regning.
Kommunen kan give tilladelse til, at der på torve afholdes forestillinger af underholdende eller kulturel art (musik, dans, optræden, udstilling, tombola, møder, arrangementer og lignede). Tilladelsen kan indebære, at hele torvet eller
dele deraf inddrages hertil. Manglende oprydning og ødelagt belægning mv.
sørger Assens Kommune for at udbedre på ansøgers regning.

INVENTAR
Assens Kommune kan opstille stole/bænke rundt omkring i gaderne.
For den enkelte butik gælder
•	at parasoller må være påført forretningens/restaurantens navn, men
ikke reklamer
• at parasoller skal i udslået tilstand være inden for fortovet
•	at der ikke må udlægges nogen form for gulvbelægning på udstillingsarealet uden tilladelse
• a
 t der kan opsættes flagalle i de faste flaghuller efter aftale med kommunen
• at al udstilling opstilles så der er min. 1,3 m frit fortov
•	at hvor der er p-pladser i vejsiden, må udstilling ikke placeres tættere
end 0,5 m på p-pladsen
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UDSTILLINGER
Al udendørs udstilling skal være placeret så der er min. 1,3 m frit fortov og skal
være fjernet uden for butikkernes åbningstid.
Der må ikke stilles varer og lignende til gene for fodgængerne.
Der må ikke udstilles nærmere end 0,5 m fra nabogrund eller nabobutik.
Der er ikke ved dette regulativ taget stilling til opdeling af udstillingsstrækningen langs facaden af en ejendom med erhvervsdrivende i flere etager. Dette
forhold afklares mellem de erhvervsdrivende indbyrdes eller af ejendommens
ejer.
De udstillede varer m.v. må ikke anbringes således, at de rækker ind over kørearealer.
I gader med butikker skal der på fortovet være friholdt et gangareal på min. 1,3
m af hensyn til kørestole og barnevogne.
Udstilling af varer, reoler, stativer og lignende må kun ske i den enkelte forretnings åbningstid, og skal fjernes ved den pågældende butiks lukketid. Udstillinger kan til enhver tid forlanges fjernet eller flyttet af kommunen.
Blomsterkummer, bænke, cykelstativer og lignende kan af kommunen være anbragt eller tilladt anbragt på udstillingsarealet.

BANNERE OG STØRRE SKILTE
Ophængning af bannere og større skilte reguleres i henhold til kommunens retningslinjer for lejlighedsskiltning. Som hovedregel må størrelsen på lejlighedsskilte max. være 1 m2.
Der kan dog i særlige tilfælde gives tilladelse til at opsætte bannere, som er
større end 1 m2. Der skal i så fald søges om en tilladelse til dette. Opnås tilladelse må bannerne eller skiltene, som udgangspunkt tidligst opsættes 2 uger før
arrangementet og skal nedtages umiddelbart efter arrangementets afslutning.

3

GADEHANDEL
De udstillede varer må forhandles ved gadehandel.
Gadehandel må kun foregå på de af kommunen anviste pladser.
Det gælder også handel fra vogne, bærbare kasser og lignende.
Kommunen kan give tilladelse til opstilling af mindre salgsboder på bestemte
steder på egnede arealer– placeret således, at de ikke er til gene for faste butikker. Der må kun være tale om mindre, transportable boder, som skal fjernes
ved lukketid.
Assens Kommune kan indføre en stadeafgift for råden over det offentlige vejareal i forretningsgader.
I tilfælde af at der afholdes arrangementer – eller i forbindelse med salg af fastfood og lignende udenfor normal åbningstid (kl. 22–06) – kan kommunen give
en særlig tilladelse til handel fra flytbare vogne eller lignende.
Der skal søges om tilladelse til brug af offentlige arealer senest 5 dage før et
arrangement.
Såvel de faste, som midlertidige stadepladser skal etableres uden gene for faste butikkers facader.

TORVEHANDEL - PÅ TORVET I ASSENS
Salg af varer må kun ske fra anviste stadepladser. Der er mulighed for tilslutning
af el på 3 af torvets pladser.
Ingen må uden kommunens tilladelse benytte større dele af torvet end aftalt.
Torvehandel må kun foregå i de af kommunen fastsatte tidsrum.
Torvet skal være ryddet uden for disse tider.
Der skal søges stadetilladelse til torvehandel.
De handlende skal holde torvet rent og ryddet for papir/affald.
Der må ikke uden kommunens tilladelse anvendes højtalere eller spilles musik.
Kommunen og politiet kan bortvise enhver handlende, der ikke overholder anvisningerne om renlighed og orden.
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TORVEHANDEL – ANDRE STEDER END
TORVET I ASSENS
Assens Kommune kan oprette faste stadepladser på torvene i de øvrige byer.
Pladserne kan pålægges en brugerafgift. Udlejningen skal foregå gennem Assens Kommune.
Al renholdelse på arealerne, løbende i åbningstiden og efter lukketid påhviler
lejeren, idet der skal opstilles et passende antal affaldsbeholdere på arealet.

UDESERVERING - PÅ TORVET I ASSENS
Assens Kommune kan give tilladelse til udeservering på Torvet i Assens.
Der skal indhentes tilladelse fra kommunen til udeservering.

UDESERVERING – ANDRE STEDER END
TORVET I ASSENS
Restauratører kan, efter aftale med kommunen, benytte et areal ud for den
enkelte forretning til udeservering mv.
Der skal indhentes tilladelse fra kommunen til udeservering.

REGLER FOR UDESERVERING:
Udeserveringen må pågå fra alm. åbningstid til kl. 22.00.
Der skal løbende/dagligt rengøres omkring serveringsstedet.
Fast belægning og hegn mm. ved udeserveringssteder skal godkendes
af kommunen.
De opstillede borde, stole, bænke, rækværk og parasoller skal vedligeholdes på en for kommunen tilfredsstillende måde.
Der kan kun i særlige tilfælde gives tilladelse til opbevaring af stole, borde og andet på arealet uden for åbningstid og kun såfremt dette er sikret
på en forsvarlig måde.
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SÆRLIGE ARRANGEMENTER
I forbindelse med Open by Night o. lign. accepteres opstilling af andet, som er
tilknyttet arrangementet, ligesom kommunen kan give tilladelse til midlertidige
opstillinger i.f.m. festuger / jul o. lign.

RENHOLDELSE
Det påhviler den enkelte butiksejer, at renholde udstillingsarealet ud for egen
facade. Assens Kommune renholder torvearealer, hvor der ikke er torvehandel
eller udeservering. Der henvises i øvrigt til kommunens Vinter- og renholdelsesregulativ.

GEBYR
Kommunen kan fastsætte, at der skal betales gebyr for tilladelsen til torvehandel og gadehandel.

OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSER
Overtrædelse af bestemmelser i dette regulativ straffes med bøde i medfør af
§ 135 i Lov om offentlige veje m.v., LOV nr. 1520 af 27.12.2014
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ANSØGNINGSMULIGHEDER
OG FRISTER:
Tilladelse til at benytte offentlige arealer i korte perioder, skal søges
senest 5 dage inden et arrangement, det gælder både boder og arrangementer:
www.assens.dk/selvbetjening/soeg-om-at-brugevejareal-til-udendoersarrangement/
Ansøgning om stadeplads og udeservering på Torvet i Assens, henvises
til: www.assens.dk/selvbetjening/ansoegning-om-leje-af-stadeplads/
Ansøgning om udeservering andre steder end Torvet i Assens skal
sendes til:
www.assens.dk/selvbetjening/ansoegning-om-laan-af-stadeplads/
Vedr. alkoholbevilling henvises der til: www.assens.dk/erhverv/
tilladelser-og-bevillinger/alkoholbevilling-mm/
Julebelysning og anden udsmykning henvises til:
www.assens.dk/kontakt/trafik/
Opsætning af inventar og salgsboder ved butikker henvises til:
www.assens.dk/kontakt/trafik/
Ansøgning om opsætning af bannere og større skilte henvises til:
https://www.assens.dk/selvbetjening/soeg-om-lejlighedsskiltning/
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Politisk vedtagelse og regulativets ikrafttrædelse
Gaderegulativet er godkendt af Assens Byråd den

Godkendelse af Fyns Politi
Fyns Politi har godkendt regulativet den

8

og trådt i kraft den

