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1. Generelle bestemmelser 

   

Dette regulativ gælder for brug af vejarealer og kommunale arealer (pladser, torve, skove, grønne 

områder mv.) i Ikast-Brande Kommune til arrangementer, eller andre begivenheder, som ændrer den 

normale funktion for området.  

 

Regulativet beskriver de overordnede muligheder og regler. Det beskriver ligeledes reglerne for 

opsætning af plakater, skilte og bannere, samt anbringelse af containere, stilladser, byggematerialer mv. 

 

 

Ansøgning og tilladelse 

Der skal altid søges om tilladelse til at  

 benytte et kommunalt areal - pladser, torve, skove og grønne områder  

 benytte vejareal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) på offentlige veje, samt private fællesveje i by 

 

Såfremt lovgivningen og betingelserne på kommunens hjemmeside følges, skal der ikke ansøges om 

tilladelse til 

 opsætning af valgplakater eller indsamling af underskrifter 

 opsætning af plakater ved offentlige veje og private fællesvej i byer 

 

 

Afgifter 

I kommunens gældende takstblad er det angivet, hvor der opkræves afgifter. 

 

 

Ansvar 

Arrangøren er ansvarlig for overholdelse af betingelserne, der er givet i tilladelsen eller på kommunens 

hjemmeside.  

 

Arrangøren skal selv sikre sig eventuelle andre nødvendige tilladelser fra f.eks. levnedsmiddelkontrollen, 

bevillingsnævnet og politiet (næringsbrev, alkoholbevilling, tilladelse til bortlodning og lignende).  

 

Arrangøren af arrangementet er forpligtet til at foretage nødvendig oprydning under arrangementet og 

skal sikre at det benyttede areal afleveres opryddet.  

 

Arrangøren er ligeledes forpligtet til at erstatte eventuelle skader på belægning, gadeinventar, belysning, 

kunstværker, beplantning ect. 

 

 

Lovgivning 

Regulativet er udarbejdet i henhold til Vejlovens § 80 og 81 og Privatvejslovens § 66, og er forhandlet 

med Midt- og Vestjyllands Politi. 

 

 

Strøgcentret i Ikast 

Der skal søges om tilladelse til lån af arealer i Strøgcentret. For inden skal arrangøren selv kontakte 

Strøgcenterforeningen i Ikast for arrangementer, der ønskes afholdt i Strøgcentret i Ikast.  
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Vedtagelse og ikrafttræden 

Dette regulativ erstatter det tidligere regulativ, dateret 1. juni 2016.  

 

Regulativet er vedtaget af Ikast-Brande Byråd til ikrafttrædelse den 4. maj 2020.  

 

 

2. Afspærring af veje 

 

Der skal søges om tilladelse til afspærring af vejarealer, herunder stier, fortove, parkeringsarealer.  

 

 

Afspærringsudstyr 

Foreninger og private arrangører af ikke-kommercielle arrangementer kan låne afspærringsudstyr i 

nødvendigt omfang hos kommunens entreprenørafdeling. Arrangøren skal selv hente og returnere 

materialet. Kommunens entreprenørafdeling kan bestilles til at etablere afspærringen.  

 

Ved lån af afspærringsudstyr skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale 

arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale. 

 

 

Generelt 

Der skal altid være en fri kørevej på min. 3,5 m til udrykningskøretøjer. 

 

Kommunen kan stille krav om uddannet personale til opsætning af afmærkningsudstyr. 

 

3. Skurvogne, containere, midlertidige stilladser mv. 

 

Der skal søges om tilladelse til anbringelse af stilladser, hegn, skurvogne, containere, byggematerialer og 

lignende på vejareal (kørebane, fortove, rabatter, stier, buslommer og parkeringspladser) og kommunale 

arealer. 

 

Ansøgeren/ejeren har det fulde ansvar for at det anbragte er opstillet efter gældende bestemmelser i 

vejlovgivningen (Vejlovens § 80, privatvejslovens § 66) og betingelserne på kommunens hjemmeside.   

 

Ansøgeren/ejere har også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning, som skal opfylde reglerne i 

"Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejdere m.v."  

 

Private fællesveje 

På private fællesveje i by skal der forventes længere sagsbehandlingstid, da vejens ejere skal høres 

inden kommunen kan tage stilling til det søgte. 

 

På private fællesveje på landet skal ansøger selv søge vejens ejere om tilladelse. 

 

 
  

http://danskelove.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=lov19710312-full&q=vejloven
http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=124968
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4. Motionsløb, cykelløb, motorløb mv. 

 

Antallet af forventede deltagere i forbindelse med løbet er afgørende for, om der skal søges. Antal 

deltagere er det samlede tal for både de aktive løbsdeltagere, hjælpere samt tilskuere. 

 

 

Under 100 deltagere 

Der skal ikke søges om kommunens tilladelse, hvis det samlede antal deltagere er under 100 personer. 

 

Dette gælder dog kun, hvis du ikke har brug for: 

 Afspærring af vej, sti eller fortov 

 Lån af kommunalt areal 

 Opstilling af telte, boder, scene mv. 

 

Hvis arrangøren vil sikre, at løbet ikke er eller kommer i konflikt med andre arrangementer og/eller vej- 

eller ledningsarbejder, så skal der indsendes en ansøgning, hvor ruten er indberettet i kortet.  

 

 

Over 100 deltagere 

Der skal søges om kommunens tilladelse, hvis det samlede antal deltagere er over 100 personer. 

 

 

Med afspærring 

Der skal søges om kommunens tilladelse, hvis løbet kræver afspærring af vej, sti eller fortov. 

 

 

Uden afspærring 

Arrangøren skal orientere deltagerne om, at løbet foregår efter færdselslovens bestemmelser. 

 

 

Telte, boder, scene mv. 

Der skal søges om tilladelse, hvis der opstilles telte, boder, scene eller andet på vejarealer og kommunale 

arealer i forbindelse med løbet. 

 

 

Private fælleveje/privat fællesstier 

Foregår en del af løbet på private fællesveje og stier på landet, eller andre private arealer, skal 

arrangøren selv indhente tilladelse hos ejerne. 

 

 

Generelt 

Det er ikke tilladt at påføre maling eller andet på vejbelægninger og andet vejudstyr (skilte, beplantning 

mv.), som ikke kan fjernes ved arrangementets afslutning. 
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5. Arrangementer på veje, torve, pladser og grønne arealer 

 

Der skal søges om tilladelse til at benytte  

 offentlige veje (herunder stier, fortove, parkeringspladser og torve) 

 private fællesveje i by (herunder private fællesstier) 

 kommunale pladser, skove og grønne arealer  

til arrangementer. 

 

Det kan f.eks. være til cirkus, gadefest, byfest, musik- eller sportsarrangement. 

 

P-båse til handicappede må som udgangspunkt kun benyttes til parkeringsformål. 

 

 

Scene på Torvet i Brande 

I Brande kan der opsættes en scene med eller uden bagvæg ud for Torvet 1 mellem Jernbanegade og 

Borgergade. 

 

Scenen kan opsættes og nedtages af kommunens Entreprenørafdeling, eller arrangøren kan låne 

materiellet hos afdelingen. 

 

 

Skaterbane på Torvet i Ikast 

På torvet i Ikast er der opsat en skaterbane bestående forskellige redskaber. De lette redskaber må 

flyttes rundt af arrangøren. Den største af redskaberne er tung, men kan flyttes af 

Entreprenørafdelingen. En flytning af denne kan bestilles i forbindelse med ansøgningen.  

 

 

Cirkuspladser 

 Præstevænget 7B i Ikast 

 Brandlundvej i Brande (indkørsel over for Nordlundvej) 

 

 

Arealer med el og vand 

Der er mulighed for tilslutning af el og vand følgende steder 

 Torvet i Ikast (el) 

 Torvet i Brande (el) 

 Cirkuspladsen på Præstevænget i Ikast (el og vand) 

 Brandlund Fælled i Brande (vand) 

 N.I. Møllers Plads i Brande (el) 

 

Skt. Hansbål 

Der skal søges tilladelse til afbrænding af Skt. Hansbål på kommunens arealer.  
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6. Opsætning af plakater, skilte og banner 

 

Plakater, skilte og beachflag i forbindelse med arrangementer, må opsættes uden ansøgning, hvis 

betingelserne følges. 

 

Der er plakatsøjler i 

 Brande by på Torvet og Stationsvej ved stationen 

 Ikast by i Strøgcentret, en i hver ende 

 

Disse søjler må benyttes uden ansøgning. Betingelserne for Generelt og Plakatsøjler skal følges.  

 

Der skal altid søges om tilladelse til opsætning af banner over færdselsarealer. 

 

 

Betingelser 

Generelt 

Plakater, beachflag og bannere 

 må ikke opsættes på færdselstavler, signalanlæg, broer, busskure og lignende, samt i 

midterrabatter. 

 må ikke opsættes uden for bygrænsen. 

 må ikke opsættes eller fastgøres på fordelingsskabe, med mindre at der foreligger aftale med 

ledningsejeren. 

 må ikke opsættes på bærende søjler i Ikast Strøgcenter. 

 må ikke dække for trafikanternes udsyn til skilte, signalanlæg og udkørsler, eller på anden måde 

være til gene for trafikken. 

 må ikke anbringes inden for en afstand af 15 m fra fodgængerfelter. 

 må ikke anbringes inden for en afstand af 50 m fra gadekryds og jernbaneoverskæringer. 

 må ikke reklamere kommercielt eller have et anstødeligt indhold, herunder personlige og private 

anliggender. 

 skal være påført arrangørens navn og telefonnummer. 

 må tidligst opsættes 3 uger før arrangementet. 

 skal nedtages senest 2 hverdage efter arrangementets afslutning. Plakater på plakatsøjler er 

undtaget. 

Plakater må maks. være 0,8 m². 

 

Opsætning i master 

 De må placeres på kommunens gadelysstandere med plaststrips, sejlgarn eller lign. Opsætningen 

må ikke ridse standerne.    

 De skal placeres mindst 2,30 m over sti og fortov, målt til plakatens underkant.  

 Det skal sikres, at de ikke glider eller falder ned. 

 

Stående på terræn 

 De skal placeres min. 1,0 m fra asfaltkanten, hvor der ikke er fortov eller sti. 

 De må ikke anbringes, så de rager ind på fortov eller sti. 

 De må ikke fastgøres på færdselstavler, signalanlæg eller lignende, samt i midterrabatter og 

uden for bygrænsen.  

 Det skal sikres at de ikke vælter. 

http://www.ikast-brande.dk/borger/trafik-og-veje/plakater-og-bannere#Generelt
http://www.ikast-brande.dk/borger/trafik-og-veje/plakater-og-bannere#Plakatsøjler
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 Arrangøren bærer selv ansvaret for eventuelle skader på underliggende ledningsanlæg (bl.a. el-, 

tele- og fiberkabler). 

 

Plakatsøjler 

 Det skal sikres at plakaterne er limet godt fast, så de ikke løsrives af vejret. 

 

Ophængning over vejareal 

 Ansøgning kræves. 

 

Der er etableret anordninger til ophængning over Østergade i Ikast og Storegade i Brande. 

 

 

Valgplakater 

Bestemmelserne om ophængning af valgplakater findes i Lov om offentlige veje og Lov om private 

fællesveje. Bestemmelserne giver umiddelbart partier og kandidater ret til at ophænge valgplakater i 

forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, 

folkeafstemninger og andre valg, der bliver afholdt på et offentligt retsligt grundlag. 

 

 

7. Stadepladser 

 

Torvehandel 

Der er torvehandel i 

 Brande på torsdage kl. 7.00-17.00. Placering er angivet på kommunens hjemmeside. 

 Ikast ved Føtex på Rådhusstrædet inden for Føtex’ åbningstid 

 

Torvehandlerne må tage opstilling på en tildelt stadeplads 1 time før "torvetidens" begyndelse. Senest 1 

time efter "torvetidens" udløb skal stadepladsen være forladt, ryddet og rengjort.  

 

Generelt 

P-båse til handicappede må kun benyttes til parkeringsformål. 

 

Torvehandlerens navn og adresse skal være tydeligt angivet på boder, vogne og lignende, der benyttes 

til handel.  

 

Ud over de faste dage kan der afholdes torvedag på andre dage efter nærmere aftale.  

 

Torvehandleren skal selv sørge for  

 at opsamle, sortere og bortskaffe affald i forbindelse med torvehandlen. Kommunens affaldskurve 

må ikke benyttes til affald fra stadepladserne.  

 feje stadepladsen og fjerne det, der fejes sammen, inden pladsen forlades. 

 

Gives der tilladelse til andre arrangementer på den del af pladsen, der benyttes til torvehandel, kan 

kommunen indskrænke torvetiden eller anvise en anden plads. Dette vil blive meddelt skriftligt mindst 2 

uger før. I Ikast sker meddelelsen direkte til stadeholderne, og i Brande via kommunens hjemmeside.  
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Brande 

Som torvehandler møder man frem, og pladserne benyttes efter ’først til mølle’ princippet. 

 

Ved Føtex, Rådhusstrædet i Ikast 

Der kan søges om stadeplads for torvehandel i op til et år ad gangen. Ofte en bestemt ugedag i et 

bestemt tidsrum. Der er kun plads til 1 torvehandler ad gangen. 

 

Udlån eller overdragelse af stadeplads er ikke tilladt. Det er dog tilladt at flere søger i fællesskab om en 

stadeplads. 

 

 

Pølse-, grill- og kaffevogne 

Der skal indgås lejekontrakt med kommunen til fast stadeplads for placering af serveringsvogne, 

pavilloner, mv. på vejareal. Ofte en 10 års aftale. 

 

Ejeren af indretningen skal afholde alle udgifter til 

 nødvendige tilslutninger til ledningsanlæg. 

 nødvendige flytninger af ledningsanlæg, som følge af indretningens tilstedeværelse. 

 merudgifter ved ledningsarbejder, som følge af indretningens tilstedeværelse. 

 vedligeholdelse af indretningen. 

 

Udlån eller overdragelse af stadeplads er ikke tilladt.  

 

8. Vareudstilling på fortove/pladser 

   

Vareudstilling er tilladt uden ansøgning, hvis betingelserne følges. 

 

Vareudstilling omfatter også reoler, stativer, skilte, parasoller, blomsterkummer mv., som 

butiksindehaveren placere uden for forretningsfacaden.  

 

 

Betingelser 

Generelt 

Den enkelte forretning må disponere over fortovsarealet ud for forretningsfacaden inden for åbningstiden 

med følgende begrænsninger:  

 Udstilling og skiltning skal anbringes nærmest facaden.  

 Der må ikke foretages salg fra udstillingsarealet. 

 Der skal altid være en fri gangbredde på fortovet, parallel med facaden, på mindst 1,3 m.  

 Ingen genstand må anbringes nærmere kørebane/cykelsti/parkeringsplads end 0,5 m.  

 De udstillede genstande skal placeres, så fodgængere, der krydser kørebanen, har let adgang til 

fortovet og til eventuelle ramper.  

 Ved hjørneejendomme må udstillingen ikke vanskeliggøre forholdene for kørende trafik.  

 

Ikast-Brande Kommune kan i samråd med politiet fastsætte andre gangbredder eller helt forbyde 

udstilling.  
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Det udstillede 

 skal fjernes ved lukketid. Mindre blomsterkummer er undtaget. 

 skal være af sikkerhedsmæssig forsvarlig konstruktion. 

 skal placeres i en afstand af mindst 1,0 m fra gadeinventar som bænke, plantekummer, kunst og 

lignende. 

 må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller 

trafikregulerende foranstaltninger. 

 må ikke placeres ud for eventuelle andre indgange end forretningens.  

 må ikke placeres på grønne eller beplantede arealer, cykelstier og kørebaner. 

 

Arealet til udstilling må ikke fremlejes eller udlånes.  

 

Der må ikke afspilles musik eller andet på udstillingsarealet. 

 

Huller til parasoller og skilte 

Der skal søges om kommunens tilladelse for etablering af huller.  

 

Storegade og Jernbanegade i Brande 

Her må der tillige anbringes udstilling og skilte på fortovsarealet 1,0 m målt fra vandrenden ind mod 

facaden (arealet mellem lygtestandere, pullerter og træbeplantning).  

 

Arealet må ikke benyttes ud for trapper og lignende, hvor der ikke er minimum 1,3 m fri gangbredde. 

 

Strøgcentret i Ikast 

I åbningstiden må der anbringes udstilling og skilte i arealet mellem facaden og nærmeste søjlerække. 

 

 

9. Udeservering på fortove/pladser 

   

Der skal søges om tilladelse til opstilling af borde, bænke, stole og andre løse genstande på vejareal og 

kommunale arealer.  

 

Tilladelse gives kun ud for facaden af det spise- eller udskænkningssted, hvorfra udeserveringen foregår.  

 

På fortove skal der altid være mindst 1,3 m fri gangbredde for fodgængere.  

 

Afgrænsning af serveringsarealet med nagelfast hegn eller lignende kræver særskilt tilladelse.  

 

Spise- eller udskænkningsstedet skal selv indhente eventuelle andre nødvendige tilladelser for servering 

af mad- og drikkevarer. 

 

 

Strøgcentret i Ikast 

Der skal søges om at benytte arealet mellem facaden og nærmeste søjlerække. For inden skal ansøger 

selv indhente accept hos Strøgcenterforeningen i Ikast. 
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10. Flagalléer 

 

Der kan opsættes flagalléer  

 Østergade-Vestergade i Ikast 

 Storegade-Ågade i Brande 

 

Flagning med Dannebrog skal ske efter gældende flagregler.  

 

Ved lån af flag og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale 

arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale. 

 

Kommunens entreprenørafdeling kan bestilles til at opsætte flagalléen, hvor der er anordninger til 

flagstængerne. 

 

Flere erhvervsforeninger, borgerforeninger mv. har også flagalléer. Den lokale forening kontaktes for 

nærmere oplysninger.  

 

Nye huller til flagstænger 

Der skal søges om kommunens tilladelse.  


