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Rammerne for Kongensgadeområdet er udarbejdet af Esbjerg 
Kommunes Teknik & Miljø i samarbejde med gågadeområdets 
beboere, erhvervsdrivende, Horesta, Esbjerg City og Esbjerg 
Byforum.

Klik på sidetallene for at komme 
videre til den aktuelle side

http://
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DET FÆLLES BYLIV

Byrådet ønsker at fremme bylivet i Kongensgade-
området til glæde for alle beboerne, handelslivet, 
byens gæster og turister.

Derfor skal indkøb i handelsgaderne suppleres med 
andre oplevelser. Gademiljøet er omdannet med 
fokus på ophold, aktiviteter, leg, udeservering og 
gadesalg.

Byrådet vil gøre det lettere at igangsætte initiativer 
og overskue regler for området. Der er citypedeller, 
som kan hjælpe med praktiske ting i hverdagen.

Der skal være mulighed for at eksperimentere og 
afprøve nye former for aktiviteter. Der skal være 
plads til musik, optræden og kunst. På den måde 
kan bylivet blomstre og overraske  
– og pirre nysgerrigheden.

Der er indrettet aktivitetszoner i gaderne til udstil-
ling af varer og udeservering samt til ophold, leg og 
aktiviteter. Der er mulighed for mobilt gadesalg, så 
for eksempel mindre isvogne kan supplere butikker-
nes udbud.

Rammerne skal give plads til borgere, erhvervsdri-
vende og gæster, så bymidten fremstår endnu mere 
attraktiv. 
Byrådet takker for det gode samarbejde med bymid-
tens mange aktører om fornyelsen af disse rammer.

Jesper Frost Rasmussen

Borgmester

På kortet ses afgrænsningen af denne vejledning 
for rammerne for Kongensgadeområdet.
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Færdselszone AktivitetszoneAktivitetszone GangzoneGangzone Der er der lagt ledelinjer i belæg-
ningen i Kongensgade, som kan 
hjælpe svagtseende.

KONGENSGADE OG TORVEGADE
GANGZONER, AKTIVITETSZONER OG FÆRDSELSZONE

Det er vigtigt, at handelsmiljøet giver rammer til et godt byliv og tilbyder mange forskel-
lige oplevelser. Derfor er der i Kongensgade og Torvegade lagt vægt på, at butikkerne 
kan udstille varer, at restaurationerne kan have udeservering, og at der gives bedre  
muligheder for ophold og aktiviteter.

Kongensgade og Torvegade er indrettet 
med forskellige zoner
Det skal være rart at færdes i Kongensgade og 
Torvegade.

Gaderne er offentlige vejarealer, og alle skal kunne 
komme frem. Det gælder fodgængere, cyklister, 
kørestolsbrugere og svagtseende, men også va-
retilkørsel og brandredning skal tilgodeses. Derfor 
er gaderne indrettet med forskellige zoner, så de 
forskellige funktioner kan foregå bedst muligt.

Gangzoner
Gangzoner ligger langs husfacaderne, og her skal 
være fri passage for gående. Udstilling af varer og 
udeservering må kun ske, når forholdene tillader det.

Aktivitetszoner
Aktivitetszoner ligger mellem gangzonerne og 
færdselszonen. Aktivitetszonerne kan anvendes til 

vareudstilling, udeservering, stadeplads med mobilt 
gadesalg, musik eller anden underholdning.

Fast byinventar som bænke, træer og skilte er også 
opstillet i aktivitetszonen. Det faste byinventar kan 
ikke forventes flyttet for at gøre plads til butikkers 
udstillinger eller til udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal 
i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er 
behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr 
eller cykelstativer.

Færdselszonen
Færdselszonen ligger midt i gaden mellem de to 
aktivitetszoner. Dog betragtes arealer foran porte og 
indgange også som færdelszoner.  
Færdselszoner skal altid holdes fri til gående og 
kørende færdsel, herunder redningskøretøjer. Der er 
mulighed for at cykle i Kongensgade efter butikker-
nes lukketider.
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KONGENSGADE OG TORVEGADE
UDSTILLING AF VARER, OPSTILLING AF PARASOLLER OG ØVRIGT GADEINVENTAR

Der er lagt vægt på at skabe et levende 
butiksmiljø. Derfor er der i Kongensgade 
og Torvegade udformet aktivitetszoner i 
gademiljøet, hvor butikkerne kan udstille 
varer.

Vareudstilling skaber oplevelser
I aktivitetszonerne må butikkerne udstille varer ud 
for deres egen facade. Der må kun udstilles varer 
der sælges i den bagvedliggende butik. Varerne skal 
anbringes på stativer, borde, reoler og lignende. 
Inventar til butiksudstilling må kun opstilles løst på 
belægningen. Der må ikke bores huller eller laves 
andre indgreb i belægningen.

Der må ikke placeres vareudstilling oven på belys-
ningen i belægningen under træerne – de særlige 
Uplights. 
Klapskilte må kun opsættes i aktivitetszonerne ud 
for facaden på den enkelte butik, cafe eller restau-
ration.

Fast byinventar som bænke, træer og skilte er også 
opstillet i aktivitetszonen. Det faste byinventar kan 
ikke forventes flyttet for at gøre plads til butikkers 
udstillinger eller til udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal 
i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er 
behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr 
eller cykelstativer.

Ansvar
Ejerne har selv ansvaret for skader på det udstillede, 
eller skader som det udstillede pådrager forbipasse-
rende. 
Alt kommunalt gadeinventar som bænke, træer 
og skilte må ikke beskadiges og må ikke bruges til 
udstilling eller reklame. 
Uden for åbningstiderne skal ejeren selv sikre, at det 
udstillede fjernes eller fastlåses således, at det ikke 
kan fjernes eller anvendes af publikum.

Opstilling af parasoller
Parasoller skal være ensfarvede, enten sort eller grå. 
Parasoller skal have en størrelse og placering, så de 
ikke rækker ud over aktivitetszonen. 
Parasoller skal være firkantede og må have en 
maximal størrelse på 2,60 m. Tekst på parasoller må 
alene være forretningens navn.

Vej & Park skal søges om opsætning af parasoller. 
Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal 
derudover godkendes, og arbejdet udføres af Vej & 
Park for ejers regning.

VEJ & PARK KAN KONTAKTES PÅ  
TELEFON 76 16 16 16.

Øvrigt gadeinventar
Der må ikke opstilles permanente blomsterkummer, 
bænke eller lignende, der ikke er en del af butik-
kens udstilling, og som ikke fjernes ved butikkens 
lukketid.
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KONGENSGADE OG TORVEGADE
TILKØRSEL AF VARER, FÆRDSEL PÅ CYKEL OG RENHOLDELSE AF GADERNE

Det skal føles rart at færdes i bymiljøet. 
Derfor er det vigtigt med flotte, men også 
rene handelsgader året rundt.

Tilkørsel af varer
Det er tilladt at køre i Kongensgade med varer til 
butikkerne i tidsrummet 7.00 til 12.00 på hverdage 
og 7.00 til 10.00 på lørdage. Længdebegrænsnin-
gen på køretøjerne er maximum 12 m.

Færdsel på cykel i Kongensgade
De aktuelle tidsrum for tilladt cykeltrafik kan ses på 
trafikskilte i Kongensgade.

Renholdelse af gaderne
Renholdelse og vedligeholdelse om vinteren i Kon-
gensgade og i dele af sidegadestrækningerne fore-
tages af Esbjerg Kommune for grundejers regning.

Det er vigtigt, at der gives mulighed for, at der kan 
fejes og ryddes sne, når butikkerne og restauratio-
nerne har lukket.

Ansvar
Den enkelte forretning og restauration skal sørge 
for, at aktivitetszonerne holdes fri for udstyr i tids-
rummet 6.00 til 9.00, så arealer er tilgængelige for 
de kommunale medarbejdere.

Hvis der er givet tilladelse til mere permanente 
opstillinger, skal disse fjernes med passende mel-
lemrum, så renholdelsen kan foregå. Alle udgifter 
afholdes af ejeren.

Hvis møbler, udstillingsudstyr og serveringsudstyr 
ikke er fjernet i tidsrummet 6.00 til 9.00 skal forret-
ningen eller restaurationen selv sørge for rengøring 
af arealet.

Restauratørerne skal derudover løbende sørge for, 
at arealerne til udeservering holdes rene og affald er 
fjernet.

Grundejeren skal endvidere selv renholde trapper, 
indgangspartier og fodgængerpassager.
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KONGENSGADE OG TORVEGADE
MOBILT GADESALG, OPSTILLING AF TELTE OG GADEUNDERHOLDNING

Handelsmiljøet skal tilbyde forskellige 
oplevelser. Derfor er der mulighed for 
mobilt gadesalg og gadeunderholdning i 
aktivitetszonerne.

Mobilt gadesalg
Der gives mulighed for mobilt gadesalg, så der med 
tilladelse kan drives gadesalg fra mobile salgsenhe-
der som for eksempel kaffeknallerter og foodtrucks. 
Mobilt gadesalg giver mulighed for at sælge en 
række dagligvarer.

Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafikken, 
og der skal tages hensyn til eksisterende butikker og 
restaurationer.

Der skal søges om tilladelse til mobilt gadesalg hos 
Vej & Park.

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER / MOBILT GADESALG

Opstilling af telte 
Der må ikke opstilles nogen anden form for over-
dækning end parasoller i aktivitetszonerne. Der kan 
undtagelsesvis gives tilladelse til opstilling af telt/pa-
villon i forbindelse med enkeltstående arrangemen-
ter som Late Night, midnatsåbent eller lignende. Det 
kræver særskilt tilladelse fra Esbjerg Kommune. 

Gadeunderholdning – en del af bymiljøet
Der forventes i stigende grad en større vifte af tilbud 
udover indkøb i handelsmiljøet. Fokus er på oplevel-
ser, aktiviteter, underholdning, kultur, leg og ophold. 
Derfor er gademusikanter, gøglere, kulturtilbud, 
aktiviteter og sport i gaderne velkomne.

Esbjerg City koordinerer gadeoptræden i Kongens-
gadeområdet, og der skal indhentes tilladelse før 
opstilling i gaderne.

ESBJERG CITY KAN KONTAKTES PÅ  
INFO@ESBJERGCITY.DK
Der kan også indhentes tilladelse inden for deres al-
mindelige åbningstider på adressen Torvet 16 1. sal.

http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/mobilt-gadesalg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/mobilt-gadesalg.aspx
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Udeservering ved områdets cafeer og 
restaurationer skaber byliv. Derfor er der 
aktivitetszoner med gode forhold for ude-
servering.

Muligheder for udeservering
Ud for cafeer og restaurationer er der mulighed for 
indretning af areal til udeservering i aktivitetszonen.  
Som al ophold i et tæt bymiljø kræver det, at der 
tages hensyn til andre borgere og til de erhvervs-
drivende. Kommunen har derfor opstillet en række 
spilleregler og vilkår, der skal sikre at udeserveringen 
foregår uden at give unødige gener.

Vej & Park skal søges om den konkrete anvendelse 
og indretning af areal i aktivitetszonen herunder 
opstilling af afskærmning, parasoller og møbler.

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER / UDESERVERING
Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal 
i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er 
behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr 
eller cykelstativer.

Tidspunkt for udeservering
Udeservering må foregå i tidsrummet 8.00 til 22.00 
på hverdage og søndage og 9.00 til 24.00 på freda-
ge og lørdage.  
Der må som udgangspunkt ikke spilles musik.

Ved særlige arrangementer kan Vej & Park kontak-
tes om forlængelse af tidsrummet for udeserverin-
gen eller om musik til et arrangement.

Se side 17 med øvrige bestemmelser, hvor der bl.a. 
findes en forskrift for udendørs støjende kultur- og 
musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner.

Møbler til udeservering
Ved cafeer og restaurationer kan der opstilles café- 
borde og cafestole. Der må ikke bores huller, bankes 
søm i eller laves indgreb i belægningen. Vej & Park 
skal søges om den konkrete opstilling af møbler.

KONGENSGADE OG TORVEGADE
UDESERVERING, MØBLER, OPSTILLING AF PARASOLLER OG AFSKÆRMNING

fortsættes...

http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/udeservering.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/udeservering.aspx
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Opstilling af parasoller
Parasoller skal være ensfarvede, enten sort eller grå. 
Parasoller skal have en størrelse og placering, så de 
ikke rækker ud over aktivitetszonen. 
Parasoller skal være firkantede og må have en 
maximal størrelse på 2,60 m. Tekst på parasoller må 
alene være virksomhedens navn.

Vej & Park skal søges om opsætning af parasoller. 
Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal 
derudover godkendes, og arbejdet udføres af Vej & 
Park for ejers regning.

Afskærmning af areal til udeservering
I forbindelse med udeservering kan der opsættes af- 
skærmning i form af planteskærme og glasskærme, 
så der kan skabes afgrænsede serveringsarealer 
med læ.

Skærmene kan opsættes på tværs af aktivitetszo-
nerne i Kongensgade og sidegaderne ved tilladelse 
fra Vej & Park.  
Dette må ikke medføre indgreb i belægningen eller 
påvirke øvrige aktiviteter i gaderne.

Glasskærmene må have en maximal højde på 1,50 
m. Planteskærme kan ligeledes opsættes mod 
færdselszonerne minimum 30 cm fra kantstenen. 
Planteskærmene opstilles og vedligeholdes af  
Esbjerg Kommune. Alle udgifter afholdes af ansøger. 
Skærme må ikke opstilles nærmere end 2,50 m fra 
træer og ikke nærmere end 1,50 m til andet fast 
byudstyr såsom bænke, legeudstyr mm.

Vej & Park skal søges om den konkrete opstilling af 
afskærmning.

VEJ & PARK KAN  
KONTAKTES PÅ  
TELEFON 76 16 16 16

Læs mere om placering på side 10
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Der gives mulighed for udeservering i  
aktivitetszonerne, og som al ophold i et 
tæt bymiljø kræver det, at der tages  
hensyn til hinanden.

Placering af udstyr
Alt udstyr såsom borde, stole, parasoller og klapskil-
te skal placeres inden for aktivitetszonerne.

Fast byinventar som bænke, træer og skilte er også 
opstillet i aktivitetszonen. Det faste byinventar i 
gaderne kan ikke forventes flyttet for at gøre plads 
til butikkers udstillinger eller til udeservering.

Indgange til opgange, indkørsler og porte skal fri-
holdes i en bredde på mindst 2,5 m. Cafemøbler og 
bænke kan dog placeres langs bygningsfacader, når 
forholdene tillader det. 
Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves 
indgreb i belægningen.

Øvrigt gadeinventar
Der må ikke opstilles permanente blomsterkummer, 
bænke eller lignende, der ikke er en del af restaura-
tionens udstilling, og som ikke fjernes ved butikkens 
lukketid.

Oprydning
Det er vigtigt med flotte, men også rene handelsga-
der. Det skal føles rart at færdes i bymiljøet. Derfor 

KONGENSGADE OG TORVEGADE
PLACERING AF UDSTYR, ØVRIGT GADEINVENTAR OG OPRYDNING

er det vigtigt, at der gives mulighed for, at der kan 
fejes og ryddes sne, når butikkerne og restauratio-
nerne har lukket.

Oprydning skal ske, så det ikke giver øget støj og 
skal afsluttes senest 15 minutter efter udeserverin-
gens ophør. 
Restauratørerne skal sikre, at stole og borde uden 
for de godkendte åbningstider fjernes eller fastlåses, 
så de ikke kan flyttes eller anvendes af publikum. 
Skærme ved udeserveringensarealer kan opsættes 
fra påske til og med uge 42.

Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves 
indgreb i belægningen.

Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal 
godkendes af Vej & Park, og arbejdet udføres af Vej 
& Park for ejers regning.

VEJ & PARK KAN KONTAKTES PÅ  
TELEFON 76 16 16 16.
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KIRKEGADE, JYLLANDSGADE OG  
SMEDEGADE
Gangzoner, aktivitetszone og færdselszone

I Kirkegade, Jyllandsgade og Smedegade 
er der indrettet aktivitetszoner, hvor der 
er der mulighed for ophold, leg, aktivite-
ter, udstilling af varer samt udeservering 
ved cafeer og restaurationer.

Kirkegade, Jyllandsgade og Smedegade er 
indrettet med forskellige zoner
Det skal være rart at færdes i Kirkegade, Jyllands- 
gade og Smedegade. Gaderne er offentlige vej- 
arealer, og alle skal kunne komme frem. Det gælder 
fodgængere, cyklister, kørestolsbrugere og svagtse-
ende, men også varetilkørsel og brandredning skal 
tilgodeses. Derfor er gaderne indrettet med forskel-
lige zoner, så de forskellige funktioner kan foregå 
bedst muligt.

Gangzoner
Gangzoner ligger langs husfacaderne, og her skal 
være fri passage for gående. Udstilling af varer og 
udesevering må kun ske, når forholdene tillader det.

Aktivitetszonen
Aktivitetszonerne er placeret i østsiden af sidega-
derne, hvor der er mest sol. Aktivitetszonerne kan 
anvendes til ophold og leg, vareudstilling, ude- 
servering, stadeplads med mobilt gadesalg, musik 
eller anden underholdning.

Brugsretten tildeles fortrinsvist til butikker, cafeer 
og restaurationer udfor hvilke aktivitetszonen er 
beliggende.

I det tilfælde, at der ligger to enten butikker, cafeer 
eller restaurationer over for hinanden, ved den 
samme del af aktivitetszonen, må brugsretten deles 
ligeligt mellem de to erhverv.

Fast byinventar som bænke, legeudstyr og cykelsta-
tiver er også opstillet i aktivitetszonen. Det faste by-
inventar kan ikke forventes flyttet for at gøre plads 
til butikkers udstillinger eller til udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal 
i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er 
behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr 
eller cykelstativer.

Færdselszonen
Færdselszonen ligger midt i gaden mellem gang- 
zonen og aktivitetszonen. 
Færdselszonen skal altid holdes fri til færdsel, herun-
der cyklister og redningskøretøjer.
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KIRKEGADE, JYLLANDSGADE OG  
SMEDEGADE
UDSTILLING AF VARER, OPSTILLING AF PARASOLLER OG ØVRIGT GADEINVENTAR

Der er lagt vægt på at skabe et levende 
butiksmiljø. Derfor er der i Kirkegade, 
Jyllandsgade og Smedegade udformet 
aktivitetszoner i gademiljøet, hvor butik-
kerne kan udstille varer.

Vareudstilling skaber oplevelser
I aktivitetszonerne må butikkerne udstille varer ud 
for deres egen facade. Der må kun udstilles varer 
der sælges i den bagvedliggende butik. Varerne skal 
anbringes på stativer, borde, reoler og lignende. 
Inventar til butiksudstilling må kun opstilles løst på 
belægningen. Der må ikke bores huller eller laves 
andre indgreb i belægningen.

Der må ikke placeres vareudstilling oven på belys-
ningen i belægningen under træerne – de særlige 
Uplights. 
Klapskilte må kun opsættes i aktivitetszonerne ud 
for facaden på den enkelte butik, cafe eller restau-
ration.

Brugsretten tildeles fortrinsvist til butikker, cafeer og 
restaurationer udfor hvilke, aktivitetszonen er belig-
gende. I det tilfælde, at der ligger to enten butikker, 
cafeer eller restaurationer over for hinanden, og 
dermed ud til den samme del af aktivitetszonen, må 
brugsretten deles ligeligt mellem de to erhverv.

Fast byinventar som bænke, legeudstyr og cykel- 
stativer er også opstillet i aktivitetszonen. Det faste 
byinventar kan ikke forventes flyttet for at gøre 
plads til butikkers udstillinger eller til udeservering.

Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal 
i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er 

behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr 
eller cykelstativer.

Ansvar
Ejerne har selv ansvaret for skader på det udstillede, 
eller skader som det udstillede pådrager forbipasse-
rende. 
Alt kommunalt gadeinventar som bænke, legeud-
styr og cykelstativer må ikke beskadiges og må ikke 
bruges til udstilling eller reklame. 
Uden for åbningstiderne skal ejeren selv sikre, at det 
udstillede fjernes eller fastlåses således, at det ikke 
kan fjernes eller anvendes af publikum.

Opstilling af parasoller
Parasoller skal være ensfarvede, enten sort eller grå. 
Parasoller skal have en størrelse og placering, så de 
ikke rækker ud over aktivitetszonen. 
Parasoller skal være firkantede og må have en 
maximal størrelse på 2,60 m. Tekst på parasoller må 
alene være virksomhedens navn.

Vej & Park skal søges om opsætning af parasoller. 
Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal 
derudover godkendes, og arbejdet udføres af Vej & 
Park for ejers regning.

Vej & Park kan kontaktes på telefon 76 16 16 16.

Øvrigt gadeinventar
Der må ikke opstilles permanente blomsterkummer, 
bænke eller lignende, der ikke er en del af butikkens  
udstilling, og som ikke fjernes ved butikkens lukke-
tid.
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Det skal føles rart at færdes i bymiljøet. 
Derfor er det vigtigt med flotte, men også 
rene handelsgader året rundt.

Renholdelse af gaderne
Renholdelse og vedligeholdelse om vinteren i Kon-
gensgade og i dele af sidegadestrækningerne fore-
tages af Esbjerg Kommune for grundejers regning.

Det er vigtigt, at der gives mulighed for, at der kan 
fejes og ryddes sne, når butikkerne og restauratio-
nerne har lukket.

Ansvar
Den enkelte forretning og restauration skal sørge 
for, at aktivitetszonerne holdes fri for udstyr i tids-
rummet 6.00 til 9.00, så arealer er tilgængelige for 
de kommunale medarbejdere.

Hvis der er givet tilladelse til mere permanente 
opstillinger, skal disse fjernes med passende mel-
lemrum, så renholdelsen kan foregå. Alle udgifter 
afholdes af ejeren.

Hvis møbler, udstillingsudstyr og serveringsudstyr 
ikke er fjernet i tidsrummet 6.00 til 9.00 skal forret-
ningen eller restaurationen selv sørge for rengøring 
af arealet.

Restauratørerne skal derudover løbende sørge for, 
at arealerne til udeservering holdes rene og affald er 
fjernet. 
Grundejeren skal endvidere selv renholde trapper, 
indgangspartier og fodgængerpassager.

KIRKEGADE, JYLLANDSGADE OG 
SMEDEGADE
RENHOLDELSE AF GADERNE
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Handelsmiljøet skal tilbyde forskellige 
oplevelser. Derfor er der mulighed for 
mobilt gadesalg og gadeunderholdning i 
aktivitetszonerne.

Mobilt gadesalg
Der gives mulighed for mobilt gadesalg, så der med 
tilladelse kan drives gadesalg fra mobile salgsenhe-
der som for eksempel kaffeknallerter og foodtrucks. 
Mobilt gadesalg giver mulighed for at sælge en 
række dagligvarer.

Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafikken, 
og der skal tages hensyn til eksisterende butikker og 
restaurationer.

Der skal søges om tilladelse til mobilt gadesalg hos 
Vej & Park.

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER/ MOBILT-GADESALG

KIRKEGADE, JYLLANDSGADE OG 
SMEDEGADE
MOBILT GADESALG, OPSTILLING AF TELTE OG GADEUNDERHOLDNING

Opstilling af telte 
Der må ikke opstilles nogen anden form for over-
dækning end parasoller i aktivitetszonerne. Der kan 
undtagelsesvis gives tilladelse til opstilling af telt/ 
pavillon i forbindelse med enkeltstående arrange- 
menter som Late Night, midnatsåbent eller lignende.  
Det kræver særskilt tilladelse fra Esbjerg Kommune. 

Gadeunderholdning – en del af bymiljøet
Der forventes i stigende grad en større vifte af tilbud 
udover indkøb i handelsmiljøet. Fokus er på oplevel-
ser, aktiviteter, underholdning, kultur, leg og ophold. 
Derfor er gademusikanter, gøglere, kulturtilbud, 
aktiviteter og sport i gaderne velkomne.

Esbjerg City koordinerer gadeoptræden i Kongens-
gadeområdet, og der skal indhentes tilladelse før 
opstilling i gaderne.

ESBJERG CITY KAN KONTAKTES PÅ  
INFO@ESBJERGCITY.DK
Der kan også indhentes tilladelse inden for deres al-
mindelige åbningstider på adressen Torvet 16 1. sal.

http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/mobilt-gadesalg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/mobilt-gadesalg.aspx
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Udeservering ved områdets cafeer og 
restaurationer skaber byliv. Derfor er der 
i sidegaderne aktivitetszoner med gode 
forhold for udeservering.

Muligheder for udeservering
Ud for cafeer og restaurationer er der mulighed for 
indretning af areal til udeservering i aktivitetszonen. 
Som al ophold i et tæt bymiljø kræver det, at der 
tages hensyn til andre borgere og til de erhvervs-
drivende. Kommunen har derfor opstillet en række 
spilleregler og vilkår, der skal sikre at udeserveringen 
foregår uden at give unødige gener.

Brugsretten tildeles fortrinsvist til butikker, caféer og 
restaurationer udfor hvilke, aktivitetszonen er belig-
gende. I det tilfælde, at der ligger to enten butikker, 
caféer eller restaurationer over for hinanden, og 
dermed ud til den samme del af aktivitetszonen, må 
brugsretten deles ligeligt mellem de to erhverv.

Vej & Park skal søges om den konkrete anvendelse 
og indretning af areal i aktivitetszonen herunder 
opstilling af afskærmning, parasoller og møbler.

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER / UDESERVERING
Kommunen kan opsige retten til at anvende et areal 
i aktivitetszonen uden kompensation, hvis der er 
behov for arealet til nyt byinventar såsom legeudstyr 
eller cykelstativer.

KIRKEGADE, JYLLANDSGADE OG  
SMEDEGADE
UDESERVERING, MØBLER, OPSTILLING AF PARASOLLER OG AFSKÆRMNING

Tidspunkt for udeservering
Udeservering må foregå i tidsrummet 8.00 til 22.00 
på hverdage og søndage og 9.00 til 24.00 på freda-
ge og lørdage. 
Der må som udgangspunkt ikke spilles musik.

Ved særlige arrangementer kan Vej & Park kontak-
tes om forlængelse af tidsrummet for udeserverin-
gen eller om musik til et arrangement.

Se side 17 med øvrige bestemmelser, hvor der bl.a. 
findes en forskrift for udendørs støjende kultur- og 
musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner.

Møbler til udeservering
Ved cafeer og restaurationer kan der opstilles cafe-
borde og cafestole.

Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves 
indgreb i belægningen. Vej & Park skal søges om 
den konkrete opstilling af møbler.

Opstilling af parasoller
Parasoller skal være ensfarvede, enten sort eller grå. 
Parasoller skal have en størrelse og placering, så de 
ikke rækker ud over i aktivitetszonen. 
Parasoller skal være firkantede og må have en maxi-
mal størrelse på 2,60 meter. Tekst på parasoller må 
alene være virksomhedens navn.

fortsættes...

http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/udeservering.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/udeservering.aspx
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Vej & Park skal søges om opsætning af parasoller. 
Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal 
derudover godkendes, og arbejdet udføres af Vej & 
Park for ejers regning.

Afskærmning af areal til udeservering
I forbindelse med udeservering kan der opsættes 
afskærmning i form af planteskærme og glasskær-
me, så der kan skabes afgrænsede serveringsarealer 
med læ.

Skærmene kan opsættes på tværs af aktivitetszo-
nerne i Kongensgade og sidegaderne ved tilladelse 
fra Vej & Park. 
Dette må ikke medføre indgreb i belægningen eller 
påvirke øvrige aktiviteter i gaderne.

Glasskærmene må have en maximal højde på  
1,50 m. Planteskærme kan ligeledes opsættes mod 
færdselszonerne minimum 30 cm fra kantstenen. 
Planteskærmene opstilles og vedligeholdes af  
Esbjerg Kommune. Alle udgifter afholdes af ansøger. 
Skærme må ikke opstilles nærmere end 2,50 m fra 
træer og ikke nærmere end 1,50 m til andet fast 
byudstyr såsom bænke, legeudstyr mm.

Vej & Park skal søges om den konkrete opstilling af 
afskærmning.

VEJ & PARK KAN KONTAKTES PÅ  
TELEFON 76 16 16 16.

Læs mere på side 17
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Der gives mulighed for udeservering i  
aktivitetszonerne, og som al ophold i et 
tæt bymiljø kræver det, at der tages hen-
syn til hinanden.

Placering af udstyr
Alt udstyr såsom borde, stole og klapskilte skal 
placeres inden for aktivitetszonerne.

Fast byinventar som bænke, legeudstyr og cykel-
stativer er også opstillet i aktivitetszonen. Det faste 
byinventar i gaderne kan ikke forventes flyttet for at 
gøre plads til butikkers udstillinger eller til udeserve-
ring.

Indgange til opgange, indkørsler og porte skal 
friholdes i en bredde på mindst 2,5 m.

Cafemøbler og bænke kan dog placeres langs  
bygningsfacader, når forholdene tillader det. 
Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves 
indgreb i belægningen.

Øvrigt gadeinventar
Der må ikke opstilles permanente blomsterkummer, 
bænke eller lignende, der ikke er en del af restaura-
tionens udstilling, og som ikke fjernes ved butikkens 
lukketid.

Oprydning
Det er vigtigt med flotte, men også rene handelsga-
der. Det skal føles rart at færdes i bymiljøet. Derfor 
er det vigtigt, at der gives mulighed for, at der kan 
fejes og ryddes sne, når butikkerne og restauratio-
nerne har lukket.

Oprydning skal ske, så det ikke giver øget støj og 
skal afsluttes senest 15 minutter efter udeserverin-
gens ophør. 
Restauratørerne skal sikre, at stole og borde uden 
for de godkendte åbningstider fjernes eller fastlåses, 
så de ikke kan flyttes eller anvendes af publikum. 
Skærme ved udeserveringensarealer kan opsættes 
fra påske til og med uge 42.

Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves 
indgreb i belægningen.

Etablering af parasolfødder eller anden beslag skal 
godkendes af Vej & Park, og arbejdet udføres af Vej 
& Park for ejers regning.

VEJ & PARK KAN KONTAKTES PÅ  
TELEFON 76 16 16 16.

KIRKEGADE, JYLLANDSGADE OG 
SMEDEGADE
PLACERING AF UDSTYR, ØVRIGT GADEINVENTAR OG OPRYDNING



18

CITYPEDELLER I GADEN
EN HJÆLPENDE HÅND I HVERDAGEN

Der færdes kommunale citypedeller i 
Kongensgade og i sidegaderne, som kan 
hjælpe med praktiske ting og spørgsmål i 
hverdagen.

Det er vigtigt, at alle brugere i Kongensgadeom-
rådet føler, at det er rart og overskueligt at være i 
området.

Det kan være svært for den enkelte butiksindehaver 
eller for den, der driver en restauration at overskue 
muligheder og bestemmelser, der gælder for stedet.

Citypedellerne hjælper gerne områdets erhvervsdri-
vende og beboere med praktiske ting i hverdagen. 
Det kan være spørgsmål om varetilkørsel, brug af 
aktivitetszoner eller andre spørgsmål, der opstår i 
dagligdagen.

Citypedellen kan give råd og vejledning eller for- 
tælle, hvem der kan svare på spørgsmålet.

Esbjerg Kommunes citypedeller kan kontaktes på 
Telefon 7616 0403 indtil kl. 14 i hverdagene og 
indtil kl. 10 i weekenden.
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ØVRIGE BESTEMMELSER PÅ 
HJEMMESIDEN
ANDRE REGULATIVER OG ANSØGNINGSSKEMAER

Der findes supplerende bestemmelser til dette regulativ på Esbjerg Kommunes 
hjemmeside www.esbjergkommune.dk

Andre regulativer i Esbjerg Bymidte:
Regulativ for brug af gågadearealet, Skolegade i  
Esbjerg

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / BORGER / VEJ OG 
TRAFIK / OFFENTLIG VEJ / GÅGADEREGULATIVER / 
REGULATIV FOR BRUG AF GÅGADEAREALET  
SKOLEGADE I ESBJERG
 
Skiltevejledning - vedjledning til lokalplan nr. 204-1 
- indre by (bestemmelser om skiltning på facader, 
markiser, baldakiner, flag m.m.)

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER / SKILTEVEJLEDNING
 
Forskrift for udendørs støjende kultur- og musik- 
aktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / BORGER / AFFALD, 
ENERGI, MILJØ / MILJØ / STØJ

På hjemmesiden kan følgende ansøgnings- 
skemaer findes:
Ansøgning om areal til udeservering

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER / UDESERVERING
 
Ansøgning om mobilt gadesalg

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / ERHVERV /  
TILLADELSER / MOBILT GADESALG
 
Ansøgning om råden over offentligt vejareal  
(materiel og arrangementer)

WWW.ESBJERGKOMMUNE.DK / BORGER/VEJ OG 
TRAFIK / OFFENTLIG VEJ / RÅDEN OVER OFFENT-
LIGT VEJAREAL

http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/gågaderegulativer/regulativ-for-brug-af-gågadearealet--skolegade-i-esbjerg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/gågaderegulativer/regulativ-for-brug-af-gågadearealet--skolegade-i-esbjerg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/gågaderegulativer/regulativ-for-brug-af-gågadearealet--skolegade-i-esbjerg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/gågaderegulativer/regulativ-for-brug-af-gågadearealet--skolegade-i-esbjerg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/skiltevejledning.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/skiltevejledning.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/affald--energi--milj%F8/milj%F8/st%F8j.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/affald--energi--milj%F8/milj%F8/st%F8j.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/udeservering.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/udeservering.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/mobilt-gadesalg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/erhverv/tilladelser/mobilt-gadesalg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/r%c3%a5den-over-offentligt-vejareal.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/r%c3%a5den-over-offentligt-vejareal.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/offentlig-vej/r%c3%a5den-over-offentligt-vejareal.aspx
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Kontakt til kommunen
Esbjerg Kommunes Vej & Park afdeling kan kontak-
tes på Telefon 76 16 16 16 i kommunens åbnings-
tid.

Eller på mail 
vejogpark@esbjergkommune.dk

Citypedeller
Esbjerg Kommunes citypedeller kan kontaktes på 
Telefon 7616 0403 indtil kl. 14 i hverdagene og 
indtil kl. 10 i weekenden.

Ansøgninger til kommunen
Der skal søges om tilladelse til brug af de kommu-
nale vejarealer.

Det gælder bl.a. ved større arrangementer, brug 
af aktivitetszoner til udeservering, gadeoptræden, 
opsætning af parasoller og ved ønske om mobilt 
gadesalg m.m.

KONTAKT TIL KOMMUNEN
KONTAKTOPLYSNINGER, ANSØGNINGER OG CITYPEDELLER


	Button 1: 
	Button 011: 
	Button 012: 
	Button 4: 
	Button 013: 
	Button 07: 
	Button 014: 
	Button 08: 
	Button 016: 
	Button 09: 
	Button 017: 
	Button 018: 
	Button 019: 
	Button 2: 
	Button 010: 
	Button 011a: 
	Button 3: 
	Button 012a: 
	Button 013a: 
	Button 07a: 
	Button 014a: 
	Button 08a: 
	Button 016a: 
	Button 09a: 
	Button 017a: 
	Button 018a: 
	Button 019a: 
	Button 66: 
	Button 3a: 
	Button 4a: 
	Button 5: 
	Button 5a: 
	Button 6: 
	Button 6a: 
	Button 7: 
	Button 7a: 
	Button 8: 
	Button 8a: 
	Button 9: 
	Button 9a: 
	Button 10: 
	Button 10a: 
	Button 11: 
	Button 11a: 
	Button 12: 
	Button 12a: 
	Button 13: 
	Button 13a: 
	Button 14: 
	Button 14a: 
	Button 15: 
	Button 15a: 
	Button 16: 
	Button 16a: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 17a: 
	Button 19: 
	Button 19a: 
	Button 19a 1: 


