
Gågaderegulativ – Bjerringbro 
 

1. Generelle forhold 
Formål og anvendelsesområde 
Formålet med dette gågaderegulativ for Bjerringbro er at skabe de formelle rammer for, at gågaden m.v. 
både kan bruges til trafikale formål og til andre ”ikke trafikale aktiviteter”, så der – under hensyntagen til 
alle – kan være både handel, færdsel og andre aktiviteter.  
 
Områdeafgrænsning 
Gågaderegulativet gælder for Torvegade, Storegade, gågadedelen af Nørregade og torvet ved Nørregade og 
Torvegade i Bjerringbro. 
 
Generelt 
Offentlige vejarealers primære formål er anvendelse til færdsel. Hvis man ønsker at anvende en del af et 
vejareal til andet formål er hovedreglen, at det kræver tilladelse fra kommunen som vejmyndighed.  
 
Dette regulativ præciserer, hvad man kan forvente at få lov til på de enkelte dele af vejarealerne, samt 
undtager nogle arealer og formål fra kravet om tilladelse (vareudstilling på afgrænsede arealer).  
 
Det bestemmes i det følgende nærmere hvad rammerne er for:  

- udstilling foran butikker  
- udeservering  
- torvehandel/stadeplads 
- større arrangementer/events 

 
Myndighed/administration 
Viborg Kommune er vejmyndighed for vejarealerne omfattet af regulativet. Regulativet administreres af 
Trafik og Veje, Teknik & Miljø forvaltningen. 
 
Renholdelse og vinterbekæmpelse 
Det fremgår af Viborg Kommunes Vinter- og renholdelsesregulativ fra 2015 i afsnit 3 at:  
 
Grundejere, hvis ejendom grænser op til kommunevej og offentlig sti skal snerydde, glatførebekæmpe og 
renholde fortov og sti. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående 
færdsel. Pligten omfatter de første 10 m af de fortovs- og eller stiarealer nærmest ejendommen målt fra 
belægningskant. Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke omfattet af pligten. Pligtens omfang er 
nærmere beskrevet i Vinter- og renholdelsesregulativet. 
 
I gågadeområder (afmærket med blå skilte) har grundejerne pligten vedr. snerydning, glatførebekæmpelser 
og renhold i en zone på 2 m langs ejendommene – eller til den markerede sømkant. Viborg Kommune har 
pligten på det resterende areal. 

2. Vareudstilling 
Udstilling af varer på vejarealet foran butikker kræver tilladelse, og mulighederne vurderes konkret for den 
enkelte butik.  
 



En række butikker er undtaget fra kravet om tilladelse og kan derfor uden tilladelse placere vareudstilling 
foran sin butik. Dette gælder de butikker langs Torvegade, Storegade, gågadedelen af Nørregade og torvet 
ved Nørregade og Torvegade. 
 
Udstillingsarealet afgrænses således at:  

- Mod Torvegade markeres vareudstillingsarealets ydre grænse af belægningskant rundt om allé 
træerne mod ”vejbanen” 

- Mod Storegade afgrænses vareudstillingsarealets ydre grænse af belægningskant mod ”vejbanen” 
- Mod Nørregade (gågadedelen) må der være vareudstilling på arealer, der ikke anvendes til 

parkering, vejbane eller fodgængerareal 
- På torvet ved Nørregade og Torvegade skal der være 1,5 m fra udstilling og lignende til den 

afmærkede kant af vejbanen 
 
Butikker, hvor det er muligt at have vareudstilling uden tilladelse, skal opfylde nedenstående vilkår: 

- At vareudstillingen holdes indenfor det angivne areal  
- Der må ikke udlægges tæpper og lign. 
- Der må ikke fastmonteres genstande 
- Der må kun være vareudstilling indenfor butikkens åbningstid 
- Uden for åbningstid skal arealet være ryddet og eventuelle markiser skal være rullet ind 

 
Foretages der salg (dvs. kasseapparatet er flyttet med ud) er der tale om en midlertidig salgsbod. Se 
afsnittet nedenfor om midlertidige og mobile sagsboder. 

3. Udeservering 
Der kan efter ansøgning til Viborg Kommune gives tilladelse til udeservering.  
 
En tilladelse til udeservering er:  

- Personlig (dvs. ny ejer eller ny restauration skal søge en ny tilladelse) 
- Tidsbegrænset (dvs. der skal søges igen efter udløb) 

 
Det bemærkes, at en tilladelse til udeservering ikke indeholder tilladelse til udskænkning (dvs. når 
kasseapparatet og fadølshanen er flyttet med ud) og heller ikke indeholder alkoholbevilling. Dette søges 
særskilt. 

4. Midlertidige og mobile salgsboder 
Der kan efter ansøgning til Viborg Kommune gives tilladelse til opsætning af midlertidig stadeplads.  
 
Der foretages i det enkelte tilfælde en konkret vurdering. Vilkårene vil fremgå af tilladelsen, og vil 
indeholde krav om renholdelse m.v.  
 
Det er en forudsætning for tilladelsen, at placeringen ikke er til gene for ledelinjer, passage for 
beredskabskøretøjer og faste butikkers udstillingsarealer. 

5. Torvehandel 
Der kan efter ansøgning til Viborg Kommune gives tilladelse til torvehandel på torvet ved Nørregade og 
Torvegade. 
 
Der foretages i det enkelte tilfælde en konkret vurdering. Vilkårene vil fremgå af tilladelsen, og vil 
indeholde krav om renholdelse m.v. 



6. Større arrangementer og events 
Der kan efter ansøgning til Viborg Kommune gives tilladelse til arrangementer/events. 
 
Det bemærkes, at en tilladelse efter vejloven ikke indeholder byggetilladelse, alkoholbevilling og hvad 
arrangementer/events ellers måtte kræve af øvrige tilladelser. Dette skal søges særskilt. 
 
De konkrete vilkår vil fremgå af tilladelsen, og det må forventes, at et af vilkårene er, at arrangøren 
afholder udgiften til nødvendig skiltning, afmærkning, renholdelse m.v. 

7. Lovgrundlag og ikrafttræden 
Regulativet er vedtaget med hjemmel § 1 og 2 i Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal BEK. nr. 1475 
af 03/12/2015, der er udstedt med hjemmel i lov om offentlige vej § 80. stk. 3.  
 
Vedtagelse og ikrafttræden  
Gågaderegulativet er vedtaget af Byrådet 5. september 2018, og godkendt af politiet 25. juni 2018.  
 
Gådegaderegulativet træder i kraft 6. september 2018 


