
 



Regulativ for brug af vej- og fortovsarealer til fortovsudstillinger og udeservering 

 
 
 

Når en virksomhed ønsker at bruge en del af det offentlige vej- og fortovsareal 
til udstillinger, restauranter eller lignende, skal der søges om tilladelse hertil ved 
Vejvirksomheden. 
 
Vejvirksomheden kontakter derefter virksomheden og indgår aftale om arealets 
størrelse, beliggenhed og evt. lejekontrakt samt afregning. 
 
De nærmere bestemmelser om lejemålet fastsættes efter nærmere aftale, hvor 
det lejedes areal, varighed for lejemålet, lejens størrelse i henhold til takstblad 
og åbningstid fastsættes – men skal i øvrigt overholde nærværende regulativ. 
 
Ved byfester og lignende særlige arrangementer er der mulighed for at få 
dispensation fra regulativets bestemmelser over få dage. 
 
Til regulering af ovenstående er vedtaget følgende: 
 
I henhold til lov om offentlige veje, § 102, fastsættes følgende bestemmelser for 
byer og bymæssige bebyggelser i Bornholms Regionskommune. 

1. Fortovsudstillinger, inventar, skilte mv. 

Ved indretning af fortovsudstillinger på veje med motorkørsel skal friholdes et 
1,25 m bredt fortovsareal/gangareal målt fra kørebanekanten. 
 
På veje uden motorkørsel skal der friholdes et 3,00 m bredt areal midt på vejen 
til gående, redningskørsel og lignende. 
 
Arealer ud for sideveje, porte, opgange og brandstandere skal friholdes for 
udstillinger. 
 
På veje med kantsten skal arealer i tilknytning til strækninger med nedsænket 
kantsten friholdes. 
 
Udstillingsarealerne er forbeholdt de enkelte erhvervsdrivende i de tilstødende 
ejendomme  (dette gælder dog ikke torve og pladser), og retten hertil kan 
hverken helt eller delvist overdrages til andre. 
 
Udstillingsinventar, skilte mv. må kun opstilles i forretningens åbningstid, dog 
således, at det skal være fjernet senest ½ time efter forretningens lukketid. 
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Det udstillede skal være udformet og anbragt på en sådan måde, at det ikke 
frembyder særlige ulemper eller fare for de forbipasserende. 
 
Højden på det udstillede skal være minimum 40 cm over gadeniveau. 
 
Hvis det i forbindelse med arbejder i vejarealet eller lignende bliver nødvendigt 
at fjerne det udstillede, skal dette ske ved ejerens foranstaltning og på dennes 
bekostning. 
 
Nærværende regulativ skal respektere lokale regler for torve og bymidter, jf. 
bilag nr. 1. 

2. Fortovsrestauranter 

Regionskommunen kan udleje et vejareal til udeservering i tilknytning til en 
restaurant eller lignende i en tilstødende ejendom (dette gælder dog ikke for 
torve og pladser). 
Bestemmelserne under pkt. 1 gælder tilsvarende for fortovsrestauranter eller 
lignende. 

3. Renholdelse og snerydning 

Der påhviler uændret grundejerne pligt til renholdelse og snerydning i henhold 
til kommunens regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. 

4. Ansvar 

Ansvaret for konstruktion, anbringelse og brug af udstillingsinventar, borde, 
stole mv. påhviler alene inventarets ejer. 
 
Der kan derfor ikke af denne eller andre rejses krav om erstatning overfor 
Regionskommunen for skader eller ulemper, som måtte forårsages af inventaret 
mv. og dets brug. 
 
Ejeren er pligtig til at erstatte al direkte eller indirekte skade, som måtte påføres 
Regionskommunen eller andre ved inventarets mv. tilstedeværelse. 
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5. Overtrædelse 

Overtrædelse af dette regulativ medfører ophævelse af den indgåede 
aftale/tilladelse til disposition af benyttelse af del af vejarealet. 
 
Overtrædelse kan også medføre bøde , jf. lovens § 113. 

6. Ikrafttræden 

Regulativet træder i kraft den 1. september 2005. 
 
 
 

Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 5.april.2005 
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Bilag nr. 1 

 
 
 

I henhold til regulativets pkt. 1, sidste afsnit, er følgende lokale regler gældende: 

1. Rønne bymidteregler er gældende for  

Rønne bymidte, hvis nærmere afgrænsning fremgår af kortbilaget i 
bymidtereglerne. 

2. For Nexø Torv gælder følgende: 

I sommerperioden – fra medio maj til 1. september – bliver Torvet gjort bilfrit, 
og parkeringspladserne fjernet. I denne periode må det areal, der ligger mellem 
bordurstenene og kørebanen benyttes til udstillede varer, dog således at der er 
friholdt et areal på 50 cm på begge sider af bordurstenene. 
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