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Pølse/staderegulativ gældende for Bornholm. 
 

1. Tilladelse til at forhandle pølser, is m.v. fra fast stade på gade- eller torveareal, meddeles 
af Vejvirksomheden og gives i medfør af Vejlovens § 102 (Særlig råden over vejareal), jf. 
bilag. 

2. Stadetilladelse kan ikke overdrages til andre ved salg, leje, lån eller bortforpagtning. 
3. Øvrige tilladelser efter anden lovgivning ( f. eks. byggetilladelse, beværterlovgivning, 

veterinære myndigheder m.v. ) skal indhentes af stadehaveren, og kunne dokumenteres. 
Stadeholderen afholder selv udgifterne til disse tilladelser, samt øvrige udgifter til tilsyns- 
og kontrolgebyrer. 

4. Størrelse, udseende og  placering af salgsboden/vognen skal i hvert enkelt tilfælde 
godkendes af Bornholms Regionskommune.                                                                      
Ansøgningen  omfatter også åbningstider. 

5. Stadelejeren er pligtig til løbende at fjerne affald, der kan stamme fra stadet og i øvrigt at 
rengøre stadepladsen.  Kasser, kurve, skilte eller andet må ikke opstilles omkring stadet 
– ej heller stole og borde uden speciel tilladelse. 

6. Stadelejeren er ansvarlig  - også økonomisk – for at stadepladsen, belægning, master, 
standere og lignende ikke beskadiges. 

7. Kun med særlig tilladelse må salgsboden blive stående på stadepladsen efter 
virksomhedens ophør om aftenen. 

8. Såfremt stadet forbliver ubenyttet i en måned, er staderetten automatisk bortfaldet.  
Under særlige omstændigheder kan dog dispenseres for dette.  

9. Stadelejeren er pligtig til at finde sig i de ulemper der er forbundet med arbejder, som 
foretages i gadearealer i eller ved stadepladsen. 

10. Stadelejeren er pligtig til midlertidigt at fravige sin plads ved særlige omstændigheder, 
som større arrangementer m.v. – og udvise smidighed i forbindelse hermed. 

11. Stadet kan straks inddrages, hvis indehaveren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af 
tilladelsen, herunder ikke at opfylde krav fra andre myndigheder f. eks. veterinære 
myndigheder,  beværterlovgivning m.v. 

12. Stadet kan ligeledes inddrages,  hvis forholdene efter vejvirksomhedens skøn gør det 
nødvendigt, - dog gives der så vidt muligt stadelejeren 1 måneds varsel. 

13. Stadelejeren er pligtig til at opsige sit lejemål med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 
14. For det areal der disponeres over betales en månedlig afgift fastsat af Teknik – og 

miljøudvalget under hensyn til arealets beliggenhed og færden omkring det.   



15. Såfremt den månedlige afgift ikke er indbetalt rettidigt inddrages tilladelsen. 
 
 
 
 
 


