
Regulativ vedrørende stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i Hvidovre 
Kommune 

 
 

HJEMMELSGRUNDLAG 
 

§ 1 Dette regulativ om etablering af stadepladser på offentlige vejarealer i Hvidovre Kommune 
(”Regulativet”) er udfærdiget af Hvidovre Kommune (”Kommunen”) som vejmyndighed med 
hjemmel i § 80 i lov nr. 1520 af 27-12-2014 (lov om offentlige veje m.v.). 

 
Stk. 2. Regulativet hører under Kultur, Miljø og Vækst, Vej- og Parkafdelingen, som fastsætter nærmere 

bestemmelser om uddelegering og administrationen af disse tilladelser. Bestemmelserne 
offentliggøres på Kommunens hjemmeside (www.hvidovre.dk - i det følgende blot "Kommunens 
hjemmeside"). 

 
TILLADELSE TIL STADEPLADS 

 
§ 2 Tilladelse til opsætning og drift af stade på offentlige vejarealer i Hvidovre Kommune kræver 

Kommunens tilladelse. 

 
Stk. 2. Ansøgning til opsætning og drift af stade skal sendes via den digitale løsning på kommunens 

hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ønsket placering, formål, udseende, 
tidsrum for brug af pladsen samt oplysninger om, i hvilket omfang stadepladsholderen ønsker at 
benytte stadet. Kommunen kan fastsætte øvrige krav til ansøgningens indhold. 

Ansøgningsproceduren fremgår af kommunens hjemmeside. 

 
Stk. 3.    Kommunen træffer afgørelse om tilladelse til opsætning og drift af en stadeplads på offentligt 

vejareal på grundlag af en samlet vurdering af samtlige hensyn til vejarealernes forskellige 
anerkendte funktioner, herunder særligt de færdselsmæssige hensyn. 

 
Stk. 4. En tilladelse til opsætning og drift af stade er personlig og kan derfor ikke overdrages til andre ved 

salg, leje, lån eller bortforpagtning uden Kommunens godkendelse. Stadet kan dog betjenes af 
ægtefælle, samlever, børn og forældre, med mindre andet aftales med Kommunen. 

 
PLACERING AF STADEPLADSER 

 
§ 3 De steder i Kommunen, hvor der er mulighed for etablering af stadepladser, fremgår af 

kortoversigten på Kommunens hjemmeside. 

 
HVEM TILDELES EN STADEPLADS? 

 
§ 4 Ledige stadepladser tildeles efter "først til mølle"-princippet. 

 
Stk. 2. En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige 

arbejdsmarked, har dog fortrinsadgang og førsteret til de ledige stadepladser, jf. kapitel 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 (bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede 

i erhverv m.v.). 

 
REGLER FOR DRIFTEN AF STADEPLADSEN 

AREAL OG PLACERING 

§ 5 Stadepladsholderen står selv for at anskaffe en transportabel og flytbar salgsvogn/bod. 

 
§ 6 Stadet og dets bestanddele skal fjernes fra arealet uden for åbningstiden. Kommunen kan i enkelte 

tilfælde beslutte, at stadet kan stå fast hele døgnet på stadepladsen, hvis der er særlige forhold, der 
fordrer denne løsning. 

http://www.hvidovre.dk/
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Side 2 
 

 

§ 7 Salgspladsen anbringes som specificeret under tildeling efter konkret vurdering af 
trafikforholdene. Det er ikke tilladt at tage en anden plads eller fylde mere. 

 
§ 8 Stadet og dets bestanddele må ikke være til gene for trafiksikkerhed eller tilgængelighed. 

 
§ 9 Stadepladsholderen skal drage omsorg for, at vejbelægning og anden belægning, træer, bygninger 

og andet inventar ikke beskadiges. Der må eksempelvis ikke ophænges eller fastgøres ting i træer 

eller lignende. 

 
§ 10 Stadepladsholderen må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større 

arrangementer mv., og kan i særlige tilfælde blive tvunget til suspendering eller midlertidig flytning 
i samråd med Kommunen. 

 
FREMTONING OG RENHOLDELSE 

 
§ 11 Der må ikke ophobes affald, opbevaringsmateriale eller emballage omkring stadet. 

 
§ 12 Stadepladsholderen er forpligtet til at drage omsorg for løbende renholdelse og oprydning, samt 

undgåelse af støj, lugtgener, mv. Herunder gælder også opsamling af affald, i og omkring 

stadepladsen, der stammer fra det eller de produkter, som stadepladsholderen sælger. 

 
ANDRE LOVE OG MYNDIGHEDER 

 
§ 13 Forretningsdrift fra stadepladser skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer for sin 

type erhverv, herunder bl.a. åbningstider, ansøgning om næringsbrev, m.v. Stadepladsholderen har 
selv ansvaret for at gøre sig bekendt med disse og indhente nødvendige tilladelser, mv. 

 
TILLADELSENS VARIGHED 

 
§ 14 Stadepladsholderen kan anvende stadet, indtil stadepladsholderen selv opsiger det, eller indtil 

Kommunen opsiger stadepladsholderen. 

 
Stk. 2. Stadepladsholderen kan opsige stadet uden varsel og frist. Kommunen kan alene opsige 

stadepladsholderen med en 3 måneders frist. 

 
Stk. 3. Specielt for Hvidovre Torv gælder, at stadepladsholderen har en 3-årig lejekontrakt. Ved 

lejekontraktens udløb kan denne genforhandles for en ny 3-årig periode, hvis begge parter er enige 
deri. Kommunen kan ved lejekontraktens udløb vælge ikke at forlænge denne uden yderligere 
begrundelse. I løbet af lejeperioden kan Kommunen fortsat opsige stadet jf. § 14, stk. 1 og stk. 2, og 
§ 15. Stadepladsholderen kan opsige stadet på Hvidovre Torv jf. stk. 2. 

 
OPHØR OG OVERTRÆDELSER 

 
§ 15 Kommunen kan ændre eller inddrage tilladelsen med 3 måneders varsel, hvis det skønnes 

påkrævet af overordnede hensyn, herunder 
 

• færdselsmæssige hensyn, 

• byplanmæssige hensyn, 

• hensyn i bygningsfredningslovgivningen, miljølovgivningen og planlovgivningen, og 

• naboretlige hensyn. 
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Stk. 2.    Overtrædelser af Regulativet og/eller tilsidesættelse af en tilladelses vilkår og/eller tilsidesættelse 
af øvrige bestemmelser, jf. § 1, stk. 2, kan straffes med bøde, jf. lov om offentlige veje m.v. § 135 
og/eller ved straks-inddragelse af tilladelse. 

 
Stk. 3.    Stadepladsholderen er ansvarlig for overtrædelser af Regulativet eller øvrige bestemmelser, jf. § 1, 

stk. 2, som dennes stedfortrædere eller medhjælpere eventuelt begår i forbindelse med andres 

betjening af stadet, jf. § 2, stk. 4. 

 
Stk. 4     Stadepladsholderen er forpligtet til at benytte stadet. I modsat fald er stadepladsholderen forpligtet 

til at opsige stadet, jf. § 14. Kommunen kan tilsvarende opsige stadepladsholderen, jf. § 14, såfremt 
stadet ikke benyttes. 

 
BETALING 

 
§ 16 Priser og betaling for stadepladser fremgår af Kommunens hjemmeside. 

 
MIDLERTIDIGE STADEPLADSER 

 
§ 17 Kommunen har midlertidige stadepladser til rådighed (stadepladser til rådighed for en nærmere 

angivet periode) i forbindelse med særlige arrangementer eller for sæsoner. Disse stadepladser 
opkræves der som udgangspunkt ingen betaling for. Nærmere oplysninger om 
ansøgningsprocedure kan findes på Kommunens hjemmeside. 

 
OMFØRSEL 

 
§ 18 Tilladelse til omførsel (tilladelse til mobilt gadesalg) på offentligt ejede vejarealer kræver 

Kommunens tilladelse, jf. § 80 og § 81 i lov om offentlige veje m.v. Ansøgningsproceduren fremgår 
af Kommunens hjemmeside. 

 
Stk. 2. Det fremgår af kortoversigten på Kommunens hjemmeside, hvilke steder det er muligt at sælge sine 

varer, såfremt man er i besiddelse af en omførselstilladelse. 
 

§ 19 Personer med omførselstilladelse må maksimalt opholde sig ca. 1 time ad gangen på de vejarealer, 
jf. § 18 stk. 2, hvorfra omførsel må drives. 

 
§ 20 Færdselsloven, næringsloven og eventuel anden relevant lovgivning på området skal overholdes i 

forbindelse med omførsel. 
 

§ 21 Reglerne i §§ 2 og 15 i dette regulativ finder tilsvarende anvendelse på reglerne om omførsel. 
 

IKRAFTTRÆDEN 

 
§ 22 Regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016 og erstatter tidligere regulativ 

af dato 24-09-2013 om etablering af stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i 
Hvidovre Kommune. 

 
 
 
 
 

HVIDOVRE KOMMUNE, DEN 06-04-2016 


