
 

Gaderegulativ for Rudkøbing By 
 

Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing By 

§ 1 Kørebanen – må ikke benyttes til: 
- Udstilling af varer  
- Placering af reklameskilte og parasoller  
- Opstilling af borde og stole eller lignende 

 
§ 2 Fortove - skal være friholdt for alle former for udstillingsgenstande, parasoller og skiltning 
samt borde og stole relateret til forretningerne i en bredde på 1 meter af fortovet fra fortovs-
kant og en højde af 2,20 meter. Dette krav er blandt andet baseret på, at en kørestol, der bli-
ver styret af en oprejst voksen person, skal kunne passere. 
 
§ 3 Særlige forhold - Østergade 
Strækningen fra Ahlefeldtsgade til Østerport er ensrettet i retning mod Østerport.  
Højre side af kørebanen mod Østerport - mulighed for parkering i alle P-lommer. 
Venstre side af kørebanen med opstillede pullerter, med mulighed for udstilling af følgende: 

- Udstilling af varer 
- Placering af reklameskilte og parasoller 
- Opstilling af borde og stole eller lignende 

 
Trafikrestriktioner hen over året på Østergade – på gadestrækningen – fra Bystrædet og frem 
til Østerport: 
 

 Fra 1. september til 30. april:  
Sivegade med ensrettet fra Ahlefeldtsgade til Ørstedsgade uden opstillede pullerter. Mulighed 
for parkering i højre side af kørselsretningen i afmærket P-lommer. 
 
Kørebanen og cykelbanen fra Bystrædet til Ørstedsgade – illustreret på bilag 1 - må ikke be-
nyttes til følgende forhold: 

- Udstilling af varer 
- Placering af reklameskilte og parasoller 
- Opstilling af borde og stole eller lignende 

 
 Fra 1. maj til 31. august:  

Gågade fra Bystrædet til Ahlefeldtsgade. Der må der benyttes følgende forhold indenfor nuvæ-
rende afgrænsning/markering: 

- Udstilling af varer 
- Placering af reklameskilte og parasoller 
- Opstilling af borde og stole eller lignende 

 
I perioden, hvor der er forbud mod kørende færdsel, kan resten af gadearealet – fra bygnings-
kant og frem til cykelbanen – benyttes til ovennævnte forhold.  
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I perioden, hvor der ikke er forbud mod kørende færdsel i Østergade, er følgende gældende 
for gadestrækningen fra Bystrædet til Ørstedsgade: 
Udstilling af varer, placering af reklameskilte og parasoller, opstilling af borde og stole eller lig-
nende må kun finde sted på skillefelt, dvs. fra bygningskant til fortov (teglklinker). 
 
I perioden, hvor der er forbud mod kørende færdsel på gadestrækningen mellem Ahlefeldt-
gade og Ørstedsgade, må P-lommer benyttes til vareudstilling. 

- Udstilling af varer 
- Placering af reklameskilte og parasoller 
- Opstilling af borde og stole eller lignende 

 
§ 4 Reglerne er gældende for både offentlige og private gadearealer i Rudkøbing by.  
 
§ 5 Udstillingsgenstande og lignende må ikke dække for færdselstavler. Der skal til enhver tid 
være en 3 meter bred redningsvej igennem byens gader.  
 
§ 6 Al handel med og/eller servering af produkter fra gadearealer i Rudkøbing by skal skriftligt 
godkendes af Langeland Kommune, Infrastruktur, før iværksættelse. Der vil kunne søges en 
tilladelse gældende i op til en femårig periode. 
 
§ 7 Specielle udendørsarrangementer  
I forbindelse med f.eks. salgsboder/udskænkning/servering på gadeplan under festivalugen, 
sæsonorienterede caféarrangementer, kunstudstillinger, gadeoptræden, politisk orienterede 
borgerhenvendelser på gadeplan og specielle arrangementer som f.eks. Rudkøbing By Night, 
skal der indhentes skriftlig forhåndstilladelse fra Infrastruktur og politiet, dog med følgende 
overordnede retningslinjer specielt for gadehandel:  
 
Gadehandelen skal være tilknyttet den eksisterende forretning ud for gadestykket og omfatte 
varer, som i forvejen er en naturlig del af varesortimentet i forretningen. Ved særlige arrange-
menter som f.eks. European Street Marked, er der midlertidig dispensation for varesortiments 
tilknytning til forretninger, som ikke har en naturlig tilknytning til eksisterende butik. 
 
Et tomt lokale eller en port ud til gaden godkendes ikke som en forretning. 
 
§ 8 Gadehandelen må kun foregå på samme side af gaden som forretningen er placeret og 
kun i forretningens samlede bredde og kun i en afgrænset periode. 
 
§ 9 Administration 
 
Regulativet er gældende fra 9. marts 2015 og er godkendt af Kommunalbestyrelsen.  
 
Regulativet administreres af Infrastrukturafdelingen.  
 
Skema til ansøgning om arrangementer er på kommunens hjemmeside www.langelandkom-
mune.dk.  
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§ 10 Ved arrangementer, som indeholder salg eller servering af drikke og/eller fødevarer på 
gadearealer og som kræver tilladelse fra politiet og/eller Fødevare Sjælland/Fyn, er det ansø-
gerens eget ansvar at indhente tilladelse hos levnedsmiddelmyndigheden.  
 
De nødvendige tilladelser fra ovennævnte instanser skal foreligge på lokaliteten og skal forevi-
ses til politiet eller personale fra Infrastruktur og Fødevarestyrelsen ved henvendelse. 
 
§ 11 Politiets patruljer er undtaget fra forbud mod kørsel på gader, der har status som gåga-
der. 
 
§ 12 Lovhjemmel  
 

A) (Vejloven af 2014-12-27) 
 
Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til 

 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøre-
genstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,  

 2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning, jf. dog §§ 80 a og 80 
b, eller 

 3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, ren-
gøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et 
forretningsmæssigt øjemed.  
Stk. 3. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om 
tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for 
disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal forhandle med politiet om de 
nærmere regler og derefter offentliggøre dem 
 
… 
 
§ 81 
Vejmyndigheden kan udstede påbud om fjernelse af genstande m.v., hvis disse er anbragt på 
vejarealet uden tilladelse efter § 80 og der ikke efterfølgende kan meddeles tilladelse. 
Stk. 2. 
Vejmyndigheden kan fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, såfremt et påbud 
efter stk. 1 ikke efterkommes. 
Stk. 3. 
Vejmyndigheden og politiet kan straks og uden forudgående påbud fjerne genstande m.v. for 
den pågældendes regning, når genstandene m.v. er til ulempe eller til fare for færdslen. 
 

B) Ordensbekendtgørelsen af 2005-06-20 
Bekendtgørelsen i sin helhed er gældende. Bestemmelsen for uddeling af reklamemateriale 
fremgår af § 9 stk. 3. 



 



 

 

 

Færdselsplan 
 Fra 1. september til 30. april 

Sivegade uden pullert med mulig-
hed for parkering i afmærkede P-
lommer 
Kørebane 

 Fra 1. maj til 31. august 
Gågade 


