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Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i 
Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09.

Udarbejdelsen af regulativet er sket i samarbejde med Skolegadegruppen, 
et samarbejdsforum under Esbjerg Byforum, samt restauratører i Skolegade.

Regulativet er udarbejdet i henhold til Vejloven § 102.

Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 204-1.

Regulativet er gældende for Skolegade på strækningen mellem 
Englandsgade og Kirkegade.

Fælles spilleregler er nødvendige!
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Når du skal bruge gaden
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Skal du huske at spørge om lov
Alle der ønsker at benytte Skolegade, skal søge om tilladelse hos Esbjerg Kommune. 

Kommunen er meget positiv overfor, at byens gader og pladser benyttes til aktiviteter, 
arrangementer, udstilling af varer mv. 

Men inden der gives tilladelse, ønsker vi at sikre, at aktiviteterne kan gennemføres uden, 
at det er til gene for andre. Der skal bl.a. tages hensyn til færdslen gennem gaden og 
muligheden for at komme ind i de forretninger, boliger mv., der har adgang fra gaden.

Det er vigtigt, at gadebilledet er ordentligt. Med pænt inventar og med en indretning, 
der passer til pladsen eller gaden.

Når du skal bruge gaden
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Færdselsarealer der gerne må bruges til andet
Byens gader og pladser er først og fremmest færdselsarealer, og det er Kommunen,  der 
”ejer arealerne”. Som vejmyndighed har vi pligt til at sikre, at færdslen kan afvikles 
hensigtsmæssigt. 

Når en ansøgning om brug af gaden behandles, lægges der vægt på, at gadens funktion kan 
opretholdes. 

Gader og pladser til glæde for alle
Der er stor interesse for at bruge gader og pladser til mange former for aktiviteter 
og arrangementer. Der er ofte tale om aktiviteter, der kommer i konfl ikt med hinanden. 
Derfor har vi brug for et sæt spilleregler for, hvordan Skolegade kan bruges. 

God fornøjelse

                         Jørgen Elsted Hansen                        Hans Kjær
                                 Formand for                               Direktør
                   Teknik- & Forsyningsudvalget





Gadeindretning og trafi k
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Gadeindretning og trafi k

Gadebelægning og inventar
Esbjerg Kommune er som vejmyndighed ansvarlig for udformning af Skolegade og skal tage 
hensyn til, at gaden har fl ere forskellige funktioner. Gaden er først og fremmest færdselsareal, 
hvor der bl.a. altid skal være mulighed for at få redningskøretøjer frem. 
Samtidig lægger Kommunen vægt på, at gaden skal være rar at opholde sig i. 

Gaden er derfor opdelt, af hensyn til brugerne i gaden. Den er indrettet med zoner til 
servering/udstilling, der sikrer en friholdt gangzone, således at gaden kan være til glæde 
for alle - også fodgængere, barnevogne, kørestolsbrugere og svagtseende.

Gaden skal indrettes ensartet med et ordentligt udseende. Dette regulativ sikrer kvaliteten 
på gadens inventar i form af ens retningslinjer for opsætning af markiser, parasoller, 
afskærmning, borde, stole mv. 
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Kørsel i Skolegade
Skolegade er indrettet som gågadezone. Dog er gaden afmærket med ”Al kørsel tilladt”, 
hvilket giver tilladelse til kørsel, med bl.a. følgende færdselsregler:

●  Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (under 15 km/t)

●  De kørende skal være agtpågivende og hensynsfulde overfor gående

●  Parkering i en gågade må ikke ske udenfor særligt afmærkede pladser

Varekørsel er tilladt på alle tidspunkter, men det er en forudsætning for gadens funktion, 
at varelevering sker under hensyn til gadens øvrige trafi kanter. Der er på kortbilaget vist de 
særlige lastzoner, som med fordel kan benyttes til afl æsning og pålæsning.

Skolegade er en busgade. Det er vigtigt at tage hensyn til, at bussen altid kan passere.

Taxi har holdepladser i Torvegade, tæt på Torvet, hvor de kan betjene 
kunder fra Skolegade.





Fortovsrestauranter og udstilling
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Hvor må der udstilles
Forretningsindehavere må udstille varer i Skolegades serverings- og udstillingszone.
Zonen er markeret med en langsgående kantsten i belægningen. Man må kun råde over arealet 
langs egen facade.

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

Hvad må udstilles
Der må anbringes skilte, varer på stativer, borde, reoler ol. Skilte og udstillingsgenstande må 
kun opstilles løst på belægningen. Der må ikke bores huller, bankes søm i eller laves lignende 
indgreb i belægningen. 

Det skal være muligt at fl ytte det udstillede uden brug af løftegrej.
Det udstillede skal have et udseende, der passer ind i gademiljøet, og det må ikke have skarpe 
kanter.

Fortovsrestauranter og udstilling



Ansvar 
Ejerne har selv ansvaret for skader på det udstillede, eller skader som det udstillede pådrager 
forbipasserende.
Alt kommunalt gadeinventar – gadelygter, bænke, plantestativer mv. – må ikke beskadiges og 
må ikke bruges til udstilling eller reklame.

Uden for åbningstiderne skal ejeren selv sikre, at udstillede varer, inventar mv. fjernes eller 
fastlåses således, at det ikke kan fjernes eller anvendes af publikum.

Tilladelse til udeservering
Husk at Esbjerg Kommune skal give tilladelse til udeservering i hvert enkelt tilfælde. Ejeren skal 
fremsende en plan, der viser indretningen for det aktuelle areal, der ønskes råden over.

Tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran facaden skal søges hos: 

 Esbjerg Kommune
 Vej & Park 
 Torvegade 74
 6700 Esbjerg

Eller på mail til: vejogpark@esbjergkommune.dk
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Tidsrum for udeservering
Tilladelsen vil gælde frem til kl. 22.00 på hverdage og søndage samt til kl. 24.00 
fredage og lørdage. 

Ved særlige arrangementer kan der til Vej & Park fremsendes skriftlig ansøgning om 
forlængelse af udeserveringen.

Tilladelsen til udeservering kan tilbagekaldes uden varsel af Esbjerg Kommune.

Støj 
Der må ikke afspilles musik i gaden, ligesom publikum ikke må have støjende adfærd 
eller på anden måde være til gene.

I øvrigt gælder retningslinjerne beskrevet i ”forskrift udendørs koncerter mv.” 
udgivet af Miljø, Esbjerg Kommune.

Oprydningen ved serveringsophør skal ske uden anledning til støj i gaden.





Møblering af 
serveringszonerne i Skolegade
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Eksempler på møbler.
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Møbler
Det er tilladt at opstille løse borde og stole. Bordene skal være fi rkantede caféborde i sort, 
koksgrå, stål eller natur. Stolene skal være caféstole, ligeledes i sort, koksgrå, stål eller natur. 
Der må ikke opstilles plastikmøbler.

Møblerne må kun opsættes i serveringszonen i område A og B. I område B må borde og stole 
dog ikke dække for de tværgående lysbånd i belægningen.

Hvis der ønskes opsat andre typer møbler, skal møblerne godkendes af Vej & Park 
inden opsætning.

Møblering af serveringszonerne i Skolegade



Eksempel langsgående hegn og liguster.
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Hegn og anden afskærmning
Der må kun opsættes hegn i område A.
Der er mulighed for at opsætte henholdsvis langs- og tværgående hegn, hver for sig eller i 
kombination. Der må kun opsættes hegn i forbindelse med udeservering. 

Langs med facaden kan opsættes et lærredshegn i sort eller koksgrå med stolper til 
fastmontering i belægningen.

Hvis hegnet fastmonteres skal dette udføres af Vej & Park for udstillers egen regning.

Hvis der opsættes afgrænsninger på tværs af serveringszonen, skal dette være af typen 
”ligusterkummer” som i forvejen bruges bl.a. på Torvet.
Der kan laves aftale med Vej & Park angående indkøb og/eller pasning af disse.



Eksempler på parasoller.
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Parasoller
Der må kun opsættes parasoller i område A.

Det er kun tilladt at opsætte sorte lærredsparasoller.

Parasollerne må kun opstilles i servering/udstillingszonen og må ikke 
række ud over gangzonen. 
Parasollerne kan fastmonteres med et beslag i belægningen.

Hvis parasollen fastmonteres skal dette udføres af Vej & Park for bestillers regning.

Reklametekst
Det er tilladt at markere eget logo eller navn på parasoller, hegn og skilte. 
Logoet skal være påtrykt med hvidt og feltstørrelse max. længde 100 cm og 
max. højde 30 cm.

Udstyr og skilte må ikke bære andre logoer end virksomhedens eget.



Eksempel på varmelampe.Eksempel på askebeholder.Eksempel på skilt.
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Skraldespande
Det er tilladt at opstille løse skraldespande. Spandene skal være sorte, koksgrå eller stål.
Der må ikke opstilles plastikskraldespande.

Skilte
Der må opsættes klapskilte i udstillingszonen. Der må max. opsættes 2 skilte pr. ejendom.
Skiltestativet skal være sort, koksgrå eller stål.

I ejendomme med mere end 2 butikker må der opsættes 1 skilt pr. butik.

Askebeholdere
Der kan monteres askebeholdere på facaden.
Askebeholderens farve skal være sort eller stål.

Varmelamper
Det er tilladt at bruge el- og gas varmelamper.
Under markiser og parasoller kan der monteres varmelamper med el.
Alternativt kan der anvendes fritstående standere, gerne som elløsning.

Det er ikke tilladt at opsætte varmelamper i område B.





Facadeudstyr
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Eksempel på markise.
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Markiser 
Opsætning af markiser kræver byggetilladelse. Markiserne skal overholde kravene, som er 
angivet i Lokalplan 204-1. Tilladelsen skal søges af grundejeren.
Markisen skal være sort.

Markiserne må kun række ud over servering/udstillingszonen og ikke ud over gangzonen. 

Tilladelse til at opsætte markiser skal søges hos:

 Esbjerg Kommune
 Bygningsmyndigheden
 Torvegade 74
 6700 Esbjerg

Eller på mail til: plan@esbjergkommune.dk

Guirlander, fl ag og bannere
Der må ikke hænges permanente udsmykninger eller skilte på tværs af gaderummet.
Ved særlige arrangementer kan der indhentes tilladelse hos Vej & Park.

Facadeudstyr





Renhold
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Daglig renhold, herunder vintervedligeholdelse
Vintervedligeholdelse og renhold påhviler de tilgrænsende grundejere jf. lovbekendtgørelse om 
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Esbjerg Byråd har taget beslutning om, at renhold i dele af indre by, herunder Skolegade, 
udføres på foranledning af Esbjerg Kommune.

Udgifterne hertil opkræves af grundejeren via skattebilletten. Bidraget bliver beregnet efter 
en fastsat takst pr. facademeter.

Grundejeren skal dog selv foretage renholdelse mv. af evt. trapper, indgangspartier og 
fodgængerpassager mv.

Renhold
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Serverings- og udstillingsarealer
Det pålægger restaurationerne/forretningerne at sørge for, at serveringszonerne holdes fri for 
udstyr i tidsrummet mellem kl. 6.00-9.00 for at sikre, at arealerne er let tilgængelige for 
renholdelsespersonalet.
Hvis ikke arealerne er tilgængelige, påhviler det restauratøren/forretningen selv, at renholde 
serveringszonen.

Endvidere skal restauratørerne sørge for, at serveringszonen holdes ren og ryddelig og alt affald, 
der stammer fra restaurationen, skal fjernes.

Der kan forlanges opsat affaldsspande og askebægere til brug for kunderne.
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Kortbilag: 
Skolegade med ”områderne”
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Regulativ for brug af gågadearealet i Skolegade. 
Udgivet den 01.12.09.
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