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Generelle bestemmelser
Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer (veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv.) i
Ikast-Brande Kommune til arrangementer, eller andre begivenheder, som ændrer den normale funktion
for området.
Regulativet beskriver de overordnede muligheder og regler. Det beskriver ligeledes reglerne for
opsætning af plakater, skilte og bannere.

Ansøgning og tilladelse
Der skal altid søges om tilladelse til at

benytte et offentligt areal - veje, pladser, torve, skove og grønne områder

benytte en privat fællesvej i by
Såfremt lovgivningen og betingelserne på kommunens hjemmeside følges, skal der ikke ansøges om
tilladelse til

opsætning af valgplakater eller indsamling af underskrifter

opsætning af plakater ved offentlige veje og private fællesvej i byer

motionsløb, cykelløb og lignende arrangementer, som ikke påvirker færdslen.

Afgifter
Der opkræves afgifter efter kommunens gældende takstblad.

Ansvar
Arrangøren er ansvarlig for overholdelse af betingelserne, der er givet i tilladelsen eller på kommunens
hjemmeside.
Arrangøren skal selv sikre sig eventuelle andre nødvendige tilladelser fra f.eks. levnedsmiddelkontrollen,
bevillingsnævnet og politiet (næringsbrev, alkoholbevilling, tilladelse til bortlodning og lignende).
Arrangøren af arrangementet er forpligtet til at foretage nødvendig oprydning under arrangementet og
skal sikre at det benyttede areal afleveres opryddet.
Arrangøren er ligeledes forpligtet til at erstatte eventuelle skader på belægning, gadeinventar, belysning,
kunstværker, beplantning ect.

Lovgivning
Regulativet er udarbejdet i henhold til Vejlovens § 80 og 81, Privatvejslovens § 66 og er forhandlet med
Midt- og Vestjyllands Politi.

Strøgcentret i Ikast
Arrangøren skal selv kontakte Strøgcenterforeningen i Ikast for arrangementer, der ønskes afholdt i
Strøgcentret i Ikast.

Vedtagelse og ikrafttræden
Dette regulativ erstatter det tidligere regulativ, dateret 1. maj 2012.
Vejledningen ”Facadevejledning for Brande midtby” fra 2002 er gældende, undtagen de dele, som er
omfattet af dette regulativ - udstillingszonen og skilte/plakater.
Regulativet er vedtaget af Ikast-Brande Byråd til ikrafttrædelse den 1. juni 2016.
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Torvehandel
Steder, tidspunkter og rengøring
Der er torvehandel i

Brande på N.I. Møllers Plads på torsdage kl. 7.00-17.00

Ikast ved Føtex inden for Føtex’ åbningstid
Stadeholdere må tage opstilling på en tildelt stadeplads 1 time før "torvetidens" begyndelse. Senest 1
time efter "torvetidens" udløb skal stadepladsen være forladt, ryddet og rengjort.

Stadeudlejning
Stadepladserne udlejes i helårlige terminer, kvartalsvis eller som dagspladser. Der betales afgift i henhold
til kommunens gældende takstblad. Helårlige pladser fornyes pr. 1. januar.
En stadeplads svarer til en p-bås (2,5 x 5 m). Afregningen afregnes i hele pladser og i forhold til hvor
mange pladser der benyttes.
Udlån eller overdragelse af enhver stadeplads er ikke tilladt. Det er dog tilladt at flere søger i fællesskab
om en stadeplads.
N.I. Møllers Plads i Brande
Stadeholdere, som ønsker en stadeplads, henvender sig til pladsmanden på torvedagen. Pladsmanden
anviser en plads og opkræver stadeafgift kontant eller via fakturaopkrævning.
Torvehandlere, som ikke betaler stadeafgift forud, har ikke krav på en fast stadeplads.
Stadeholdere, som i en periode har lejet en stadeplads, har fortrinsret til fortsat at leje denne plads. Der
ud over gælder først til mølle princippet.
Er en stadeplads ikke optaget af stadeholderen kl. 8.00, kan en anden - uden fast reserveret stadeplads leje pladsen den pågældende dag.
Ved Føtex i Ikast
Der er kun plads til 1-2 stadeholdere ad gangen. Stadearealet udlejes kun kvartalsvis eller helårligt.
Undtagelser
Gives der tilladelse til andre arrangementer på den del af pladsen, der benyttes til torvehandel, kan
kommunen indskrænke torvetiden eller anvise en anden plads. Dette vil blive meddelt stadeholderne
skriftligt mindst 2 uger før.
Stadeafgiften kan ikke kræves nedsat i forbindelse med flytning eller indskrænkning af stadepladsen.
Generelle bestemmelser
P-båse til handicappede må kun benyttes til parkeringsformål.
Hvis en stadeholder ikke benytter sin plads, vil stadeholderen ikke få refunderet indbetalt stadeafgift.
Stadeholderens navn og adresse skal være tydeligt angivet på boder, vogne og lignende, der benyttes til
handel.
Ud over de faste dage kan der afholdes torvedag på andre dage efter nærmere aftale.
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Arrangementer på veje, torve, pladser og grønne arealer
Der skal søges om tilladelse til at benytte

offentlige veje (herunder stier, fortove, parkeringspladser og torve)

private fællesveje i by (herunder private fællesstier)

kommunalt ejet skove og grønne arealer
til arrangementer.
Det kan f.eks. være til cirkus, gadefest, byfest, musik- eller sportsarrangement.

Scene på Torvet i Brande
I Brande kan der opsættes en scene med eller uden bagvæg ud for Torvet 1 mellem Jernbanegade og
Borgergade.
Scenen kan opsættes og nedtages af kommunens entreprenørafdeling, eller arrangøren kan låne
materiellet hos afdelingen.
Der betales afgift i henhold til kommunens gældende takstblad.

Cirkuspladser



Præstevænget 7B i Ikast
Brandlundvej i Brande (indkørsel over for Nordlundvej)

Der betales afgift i henhold til kommunens gældende takstblad.

Arealer med el og vand
Der er





mulighed for tilslutning af el og vand følgende steder
Torvet i Ikast (el)
Torvet i Brande (el)
Cirkuspladsen på Præstevænget i Ikast (el og vand)
Brandlund Fælled i Brande (vand)

Der betales afgift i henhold til kommunens gældende takstblad.

Toiletforhold
Der skal være adgang til nødvendige toiletfaciliteter til arrangementer, så uhygiejniske forhold ikke
opstår.

Overnatning
Der skal søges om tilladelse til overnatning i forbindelse med cirkus, tivoli, sportsarrangementer og
lignende.

Skt. Hansbål
Der skal søges tilladelse til afbrænding af Skt. Hansbål på kommunens arealer.
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Motionsløb, cykelløb, motorløb mv.
Med afspærring
Der skal søges om kommunens tilladelse, hvis løbet kræver afspærring af vejarealer, herunder stier,
fortove og parkeringsarealer.

Uden afspærring
Løb, der kan gennemføres uden afspærring af vejarealer, herunder stier, fortove og parkeringsarealer,
kræver ikke kommunens tilladelse.
Arrangøren skal orientere deltagerne om, at løbet foregår efter færdselslovens bestemmelser.
Hvis arrangøren vil sikre at løbet ikke er eller kommer i konflikt med andre arrangementer,
gravearbejder, asfaltarbejder osv., kan ruten indberettes på kommunens hjemmeside.

Telte, boder, scene mv.
Der skal søges om tilladelse, hvis der opstilles telte, boder, scene eller andet på offentlige arealer i
forbindelse med løbet.

Private fælleveje/privat fællesstier
Foregår en del af løbet på private fællesveje og stier på landet, eller andre private arealer, skal
arrangøren selv indhente tilladelse hos ejerne.

Generelt
Det er ikke tilladt at påføre maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning
mv.), som ikke kan fjernes ved arrangementets afslutning.

Afspærring af veje
Der skal søges om tilladelse til afspærring af vejarealer, herunder stier, fortove, parkeringsarealer.

Afspærringsudstyr
Foreninger og private arrangører kan låne afspærringsudstyr i nødvendigt omfang hos kommunens
entreprenørafdeling. Arrangøren skal selv hente og returnere materialet. Kommunens
entreprenørafdeling kan bestilles til at etablere afspærringen.
Ved lån af afspærringsudstyr skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale
arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.
Der betales afgift i henhold til kommunens gældende takstblad.

Generelt
Der skal altid være en fri kørevej på min. 3,5 m til udrykningskøretøjer.
Hvis afdækning af færdselstavler er nødvendigt, må det kun foretages af kommunen.

Side 5 af 8

Regulativ for benyttelse af offentlige arealer

31.5.2016

Ikast-Brande Kommune

Opsætning af plakater, skilte og banner
Plakater, skilte og beachflag i forbindelse med arrangementer, må opsættes uden ansøgning, hvis
betingelserne følges.
I Brande by er der plakatsøjler på Torvet og Stationsvej ved stationen, som også må benyttes uden
ansøgning. Betingelserne for plakatsøjler og generelt skal følges.
Der skal altid søges om tilladelse til opsætning af banner over færdselsarealer.

Betingelser
Generelt
Plakater, beachflag og bannere



må ikke opsættes på færdselstavler, signalanlæg, broer, busskure og lignende, samt i
midterrabatter og uden for bygrænsen.




må ikke opsættes på fordelingsskabe, med mindre at der foreligger aftale med ledningsejeren.




må ikke anbringes inden for en afstand af 50 m fra gadekryds og jernbaneoverskæringer.





skal være påført arrangørens navn og telefonnummer.

må ikke dække for trafikanternes udsyn til skilte, signalanlæg og udkørsler, eller på anden måde
være til gene for trafikken.
må ikke reklamere kommercielt eller have et anstødeligt indhold, herunder personlige og private
anliggender.
må tidligst opsættes 3 uger før arrangementet.
skal nedtages senest 2 hverdage efter arrangementets afslutning. Plakater på plakatsøjler er
undtaget.

Opsætning i master

De må placeres på kommunens gadelysstandere med plaststrips, sejlgarn eller lign. Opsætningen må
ikke ridse standerne.

De skal placeres mindst 2,30 m over sti og fortov, målt til plakatens underkant. Det skal sikres, at de
ikke glider eller falder ned.

Stående på terræn

De skal placeres min. 1,0 m fra asfaltkanten, hvor der ikke er fortov eller sti.

De må ikke anbringes, så de rager ind på fortov eller sti.

Det skal sikres at de ikke vælter.

Arrangøren bærer selv ansvaret for eventuelle skader på underliggende ledningsanlæg (bl.a. el-, teleog fiberkabler).

Plakatsøjler

Det skal sikres at plakaterne er limet godt fast, så de ikke løsrives af vejret.

Ophængning over vejareal

Ansøgning kræves.
Der er etableret anordninger til ophængning over Østergade i Ikast.
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Skader – Ansvar - Konsekvenser

Kommunen kan fjerne det opsatte for arrangørens regning uden yderligere varsel i henhold til
Vejlovens § 80-81 og Privatvejslovens § 56, hvis ovennævnte betingelser ikke overholdes.

Hvis der sker skader på anlægget/arealet m.v., herunder beplantning, gadelygter og ledningsanlæg,
skal vi have besked førstkommende hverdag på tlf. 99 60 32 56. Arrangøren skal desuden vurdere,
om skaden af sikkerhedshensyn skal laves/begrænses omgående. I så fald kontaktes Ikast-Brande
Kommunes Tekniske Servicevagt på tlf. 97 18 08 09. Udgifter forbundet med eventuel skade afholdes
af arrangøren.

Flagalléer
Der kan opsættes flagalléer

Østergade-Vestergade i Ikast

Storegade-Ågade i Brande
Flagning med Dannebrog skal ske efter gældende flagregler.
Ved lån af flag og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale
arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.
Der betales afgift i henhold til kommunens gældende takstblad.
Kommunens entreprenørafdeling kan bestilles til at opsætte flagalléen, hvor der er anordninger til
flagstængerne.
Huller til flagstænger skal dækkes med fasthængslede jerndæksler, hvis overflade skal være i fortovets
niveau.
Flere af erhvervsforeningerne, borgerforeningerne mv. har også flagalléer. Den lokale forening kontaktes
for nærmere oplysninger.

Skurvogne, containere, midlertidige stilladser mv.
Der skal søges om tilladelse til anbringelse af stilladser, hegn, skurvogne, containere, byggematerialer og
lignende på vejareal (kørebane, fortove, rabatter, stier, buslommer og parkeringspladser).
Ansøgeren/ejeren har det fulde ansvar for at det anbragte er opstillet efter gældende bestemmelser i
vejlovgivningen (Vejlovens § 80 og betingelserne på kommunens hjemmeside).
Ansøgeren/ejere har også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning, som skal opfylde reglerne i
"Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejdere m.v."

Private fællesveje
På private fællesveje i by skal der forventes længere sagsbehandlingstid, da vejens ejere skal høres
inden kommunen kan tage stilling til det søgte.
På private fællesveje på landet skal ansøger selv søge vejens ejere om tilladelse.
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Udeservering på fortove/pladser
Der skal søges om tilladelse til opstilling af borde, bænke og stole og lignende til udendørs servering på
vejareal og offentlige arealer.
Tilladelse gives kun ud for facaden af den forretning, hvorfra udeserveringen foregår, og kun inden for
forretningens åbningstid.
På fortove skal der altid være mindst 1,3 m fri gangbredde for fodgængere.
Afgrænsning af serveringsarealet med nagelfast hegn eller lignende kræver særskilt tilladelse.

Udstillinger på fortove/pladser
Udstilling af varer, løse skilte og lignende må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til
offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger. Alle udstillede genstande, boder mv. skal
fjernes ved lukketid.
Arealet til udstilling må ikke fremlejes eller udlånes.
Reoler, stativer, parasoller og lignende, der benyttes ved udstilling, skal være af sikkerhedsmæssig
forsvarlig konstruktion.
Der må ikke afspilles musik eller andet på udstillingsarealet.
Udstillede genstande skal placeres i en afstand af mindst 1,0 m fra gadeinventar som bænke,
plantekummer og lignende. Der må ikke placeres genstande ud for eventuelle andre indgange end
forretningens.
På grønne eller beplantede arealer, cykelstier og kørebaner må der ikke placeres udstillinger eller skilte.
Den enkelte forretning må disponere over fortovsarealet ud for forretningsfacaden inden for åbningstiden
med følgende begrænsninger:

Udstilling og skiltning skal anbringes nærmest facaden.

Der må ikke foretages salg fra udstillingsarealet.

Der skal altid være en fri gangbredde på fortovet, parallel med facaden, på mindst 1,3 m.

Ingen genstand må anbringes nærmere kørebane/cykelsti/parkeringsplads end 0,5 m.

De udstillede genstande skal placeres, så fodgængere, der krydser kørebanen, har let adgang til
fortovet og til eventuelle ramper.

Ved hjørneejendomme må udstillingen ikke vanskeliggøre forholdene for kørende trafik.
Ikast-Brande Kommune kan i samråd med politiet fastsætte andre gangbredder eller helt forbyde
udstilling.

Storegade og Jernbanegade i Brande
Her må der tillige anbringes udstilling og skilte på fortovsarealet 1,0 m målt fra vandrenden ind mod
facaden (arealet mellem lygtestandere, pullerter og træbeplantning). Arealet må ikke benyttes ud for
trapper og lignende, hvor der ikke er minimum 1,3 m fri gangbredde.
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