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Gågaderegulativ
for
Frederiksværk
kommune

I Frederiksværk Kommune er der flere gågadeområder
bl.a. Nørregade, Nordtorvet, Brotorvet, Biografgården og
Torvet i Frederiksværk.
Gågadeområderne i Frederiksværk medvirker til at øge
charmen ved husene i bymidten, giver nyt liv i gaderne og
mulighed for varierende aktiviteter.
Som en form for ”styring” af disse aktiviteter, samt for at
sikre passagemuligheder for fodgængere og udrykningskøretøjer og den lejlighedsvise kørende trafik i øvrigt,
har Frederiksværk Kommune udarbejdet omstående regulativ for gågadearealet i kommunen.

Nærværende gågaderegulativ er vedtaget med hjemmel i vejlovgivningen, færdselslovgivningen, byggelovgivningen, næringsloven samt Politivedtægten for Frederikssund Politikreds.
Der henvises i øvrigt til de i medfør af den nævnte lovgivning udarbejdede cirkulærer, vedtægter m.v.

§ 2.

Administration

Tilladelse til benyttelse af gågadearealet til udstilling, handel (stadepladser), tombolaer m.v. gives af Byrådet og administreres af
Udvalget for Teknik og Miljø.
Ansøgningen sendes til Teknisk Forvaltning og hvor gældende
love og bestemmelser, der administreres af politiet, levnedsmiddelkontrollen m.v. kan få indflydelse på det ansøgte, skal den fornødne godkendelse herfra foreligge/indhentes.
Den daglige administration af gågaderegulativets bestemmelser
varetages af Teknisk Forvaltning.

§ 3.

Generelle bestemmelser

Bestemmelserne i dette regulativ er gældende for samtlige gågadearealer, samt arealer i Frederiksværk Kommune med ”gågadelignende” status.
Benyttelse af gågadearealet jf. § 2 må ikke ske før, tilladelse hertil
er indhentet.
§ 1.

Gågaderegulativets hjemmel

Indehaveren af en tilladelse er ansvarlig og erstatningspligtig for
enhver skade eller ethvert uheld, der opstår som følge af benyttelse af tilladelsen.

døgnet på samtlige gågadearealer. Ligeledes kan beboernes kørsel
tillades, når dispensation er givet af politiet.

Frederiksværk Kommune har ret til at iværksætte arbejder i gågadearealet, uden at dette i sig selv giver indehaveren af en tilladelse
ret til at fremsætte noget krav overfor Frederiksværk Kommune.

§ 5.

Tilladelse givet i henhold til nærværende retningslinier kan, såfremt retningslinierne ikke overholdes, eller det af færdsels- mæssige grunde eller andre årsager skønnes nødvendigt, til enhver tid
tilbagekaldes eller ændres uden erstatning af nogen art.

Tilladelse til opsætning af skilte, markiser, baldakiner og lignende
gives af Udvalget for Teknik og Miljø.
(Regulativ vedrørende facader i Nørregade er under udarbejdelse).

§ 6.
I forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder skal tilladelse til opstilling af stillads, container, indhegning m.v. foreligge, inden arbejdet påbegyndes.

§ 4.

Færdselsforhold

På gågadearealet i Nørregade må erhvervsmæssig varetransport
kun finde sted mandag – fredag mellem kl. 06.00 – kl. 11.00 fra
Kirkegade ad Nørregade til Pottemagerbakken. Kørsel i forbindelse med drift og vedligeholdelse af gågadearealet samt kommunikations-, forsynings- og afløbsledninger i Nørregade må ligeledes
finde sted i dette tidsrum. I det øvrige tidsrum er gågadearealet i
Nørregade forbeholdt gående. Øvrige gågadearealer er hele tiden
forbeholdt gående.
Kørsel med brandvæsenets køretøjer, ambulancekørsel. kørsel
med redningskøretøjer, livsvigtig lægekørsel, kørsel med politiets
patruljevogne og kørsel i forbindelse med uopsættelig udbedring
af pludseligt opståede skader på kommunikations-, forsynings- og
afløbsledninger samt snerydning må dog finde sted på alle tider af

Opsætning af skilte, markiser, baldakiner og lignende

Udstillinger

I Nørregade må udstillinger finde sted på udstillingsarealerne begrænset af chaussestensbånd og afløbsrender, samt på chaussestensarealerne ved facaderne. Arealer ud for døre og porte skal
friholdes for udstillinger. Se i øvrigt bilag 1. På øvrige gågadearealer må udstillinger kun finde sted inden for de af Teknisk Forvaltning afmærkede områder.
Ved benyttelse af udstillingsarealerne skal der tages hensyn til
færdselsforholdene samt til at brønde, stophaner, brandhaner, m.v.
skal være let tilgængelige, ligesom brandsluknings- og redningsvirksomhed skal kunne udføres.
Udstillingsarealerne må kun benyttes til udstillinger, inden for de
almindelige forretningstider, blandt andet for at fornøden renholdelse kan finde sted.
Frederiksværk Kommune forbeholder sig ret til at placere bænke,
affaldskurve, cykelstativer m.v. i udstillingsarealerne.

Reoler, stativer, parasoller m.v. der benyttes ved udstillinger, skal
være af stabil og sikkerhedsmæssig forsvarlig konstruktion og have et udseende, der passer ind i gademiljøet. De må kunne anbringes løst på gadebefæstelsen og uden nogen som helst indgreb i
denne.
Ejeren af udstillingsgenstandene er pligtig til at tegne en forsikring, der dækker skader forvoldt på grund af udstillingen.

På gågadearealet kan de af Teknisk Forvaltning afmærkede stadepladser anvendes til handel, tombolaer m.v.
Tilladelse til benyttelse af stadepladserne til handel, tombolaer
m.v. gives af Teknisk Forvaltning, når forudgående tilladelse er
indhentet hos politiet.
Det benyttede gågadeareal skal holdes rent og ryddeligt.

Udstillingsarealer må ikke fremlejes eller udlånes.
§ 9.
§ 7.

Udeservering

Ved beværtning eller lignende kan tilladelse gives til opstilling af
borde, bænke, stole, parasoller m.v.

Kulturelle arrangementer og lignende

Ansøgning om tilladelse til kulturelle arrangementer (dans, gadeteater, musik, demonstrationer, optog, møder, plancheudstillinger,
uddeling af pjecer, benyttelse af højtalere m.v.) sendes til politiet
og Teknisk Forvaltning. Ansøgning om tilladelse til flagning sendes alene Teknisk Forvaltning.

Serveringsarealet og omgivelserne skal holdes rent og ryddeligt
og alt affald, der stammer fra udeservering, skal fjernes dagligt.
Der kan forlanges opsat affaldskurve til brug for kunderne.

Øvrige aktiviteter, der kræver særlig råden over vejareal, kan kun
ske efter særlig indhentet tilladelse.

Tilladelse til råden over gågadeareal til udeservering gives af Udvalget for Teknik og Miljø efter forhandling med politiet.

§ 10.

Vintertjeneste og renholdelse

Tilladelse til servering af alkoholiske drikke gives af politiet eller
bevillingsnævnet. Ansøgning sendes til politiet.

I Nørregade foretager Frederiksværk Kommune vintertjeneste og
renholdelse af kørebaneareal, udstillingsarealer og afløbsrender.
På de øvrige gågadearealer foretager Frederiksværk Kommune
vintertjeneste og renholdelse på samtlige arealer beliggende mere
end 2,5 meter fra facader.

§ 8.

På de arealer hvor Frederiksværk Kommune ikke foretager vintertjeneste og renholdelse påhviler dette grundejerne.

Stadepladser til handel, tombolaer m.v.

(Se også ”Vedtægter for Torvehandel i Frederiksværk Kommune)

På gågadearealet i Nørregade må der kun anvendes grus til glatførebekæmpelse, da salt og øvrige kemiske midler ødelægger træerne.

§ 11. Afgifter
Der betales ikke afgift for benyttelse af gågadearealet til udstilling.
Ved benyttelse af gågadearealet som stadeplads til handel, tombolaer m.v. kan Udvalget for Teknik og Miljø i hvert enkelt tilfælde
kræve en afgift betalt.

§ 12. Tilbageholdelse, ændring af tilladelser og dispensationer
Enhver tilladelse kan af Byrådet uden varsel tilbageholdes eller
ændres uden erstatning af nogen art, såfremt de forudsætninger
under hvilke tilladelsen er givet ikke respekteres, eller det af
færdselsmæssige grunde midlertidigt eller permanent skønnes
nødvendigt.
Dispensation for nærværende regulativ kan kun gives af Byrådet.

§ 13. Revision af regulativet
Regulativet tages op til revision når Byrådet, politiet eller Frederiksværk Handelsstandsforening måtte ønske det, dog tidligst et år
efter nærværende regulativs ikrafttræden.

Frederiksværk Byråd, den 12. juni 1990.
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