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Nordsjællands bedste handelsby 

 
Hillerød – Nordsjællands bedste handelsby 

Hillerød er en hyggelig handelsby med en gågade, der smyger sig gennem 
byen kun afbrudt af et af Danmarks smukkeste torve med udsigt til Slotssøen 
og Frederiksborg Slot. De mange ældre huse og små hyggelige gårdmiljøer er 
med til at skabe en levende og imødekommende atmosfære. I centrum ligger 
SlotsArkaderne, som er et velintegreret butikscenter med masser af sjæl. 

Det er Hillerød Kommunes mål at styrke og udbygge Hillerøds position som 
Nordsjællands hovedstad og dermed være Nordsjællands foretrukne handels- 
by. Som handelsby skal vi kunne tiltrække flere købedygtige kunder til Hillerød 

 

Hillerøds bymidte har, med sin placering i hjertet af Nordsjælland, mange 
indfaldsveje og god adgang til parkering i bymidten. 

 

Torveregulativet skal sikre udvikling og god atmosfære 

Dette regulativ skal være med til at sikre, at Hillerød får en god og fortsat udvik- 
ling af bymidten, så såvel borgere som besøgende i vores kommune oplever, at 
Hillerød er en by med en god atmosfære og inspirerende tiltag, der gør at man 
får lyst til at komme igen! 

Regulativet skal understøtte, at både gågaderne, de mindre pladser og Torvet 
kan benyttes i fælles interesse for borgerne, handlende, erhvervsdrivende og 
foreningerne. Derfor skal byrummene i Hillerød Bymidte repræsentere en stor 
mangfoldighed og kunne tilbyde en bredde i tilbud af forretninger, udeserve- 
ring, torvehandel, kulturtilbud og særarrangementer. 

Torvet er Hillerøds naturlige samlingspunkt, og det skal rumme det liv, der 
skabes gennem udeservering, musik, torvehandel og festlige arrangementer og 
dermed styrke byens tiltrækningskraft. 

Vi regulerer for at alle kan færdes, leve og arbejde i området omkring Hillerøds 
bymidte. Handlende skal kunne færdes, borgere skal bo, men også beredskab 
og ambulancer skal kunne passere i gaderne. Ved at vi viser hensyn til hinanden 
kan mange nyde godt af vores fælles byrum. 

fra et regionalt opland. 

Hillerød Kommune 
vil 

- bidrage aktivt til 
at sikre Hillerøds 
omdømme som en 
visionær og attrak- 
tiv handelsby, der 
til stadighed fornys 
og styrkes gennem 
fælles branding 
og markedsføring, 
salgsfremmende 
tiltag og iscenesæt- 
telse af hyggelige og 
mindeværdige shop- 
ping-oplevelser. 

 

Hillerød Kommune 
vil 

- arbejde for et godt 
samarbejde med 
interne og eksterne 
samarbejdspartne- 
re fra blandt andet 
erhvervsliv, kultur og 
idræt. 
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  Formål  
KAPITEL 1 

 

Kapitel 1 
Regulativets Formål 

 
1. Regulativets formål er: 

• at medvirke til udviklingen af Hillerød Centrum 
som en levende handelsby 

 
• at medvirke til at skabe rammer for attraktive 

byrum, der giver plads til liv og mangfoldighed 
 

• at fastsætte bestemmelser for benyttelse af det 
offentlige vejareal til udstilling, servering, byinven- 
tar og afholdelse af arrangementer mv. 

 

• at sikre og fremme fremkommelighed, sikkerhed 
og tryghed 

 
• at sikre at udstillingsvarer og inventar, der place- 

res på et offentligt vejareal, overholder en rimelig 
kvalitets- og kvantitetsmæssig standard 

 
 
 
 
 

En januardag i Slotsgade 
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  Trafik  
KAPITEL 2 

 

 

 

Kapitel 2 
Færdsel i gågaderne 

 
Gågaderne og Torvet er offentlige vejarealer, der er udlagt til gågadezo- 
ne. Regulering af kørsel i gågaderne skal derfor først og fremmest sikre, 
at gående kan færdes sikkert og trygt i gågaderne, på de mindre pladser 
og på Torvet. Al færdsel i gågaderne skal ske efter gældende love og 
forskrifter. Det betyder blandt andet, at al kørsel i gågaden, dvs. både 
biler og cykler mv., kun må ske med meget lav hastighed, hvilket normalt 
er under 15 km/h. 

 

1. Hvor må man køre? 

• Motorkørsel er ensrettet fra krydset Østergade / Helsingørsgade mod 
Torvet og fra Torvet mod Frederiksgade og Fisketorvet. 

 
• På Torvet er der fastlagt et færdselsareal, hvor kørslen er dob- 

beltrettet. Tilsvarende er Frederiksgade dobbeltrettet, men kun for 
personbiler og mindre varekøretøjer. Lastbilkørsel er således forbudt i 
Frederiksgade. 

 

2. Hvem må køre? 

Varekørsel 

• Varekørsel til gågadernes forretninger er tilladt for køretøjer, der 
overholder den skiltede vægtbegrænsning og kun såfremt, der ikke er 
andre veje, der kan anvendes til varekørsel. 

 
• Varekørsel skal til enhver tid overholde den fastsatte skiltning på 

tilladte tidsrum for varekørsel. 
 

• Biler, der skal læsse varer af og på, skal trække så meget til siden, at 
der er frit kørespor til, at en anden bil kan køre forbi. 

 
Kørsel for beboere og deres gæster 

• Personer, der har adresse i gågaderne eller på Torvet, må køre hele 
døgnet eller være med som passagerer. 

 
• Gæster til borgere med adresse i gågaderne eller på Torvet henvises 

til de offentlige p-pladser uden for gågadezonen. 

 
Kørsel for erhvervsdrivende og deres ansatte 

• Personer, der har virksomhed i gågaderne eller på Torvet må køre 
hele døgnet eller være med som passagerer. Kundekørsel til private 
parkeringsarealer gennem gågaderne er ikke tilladt. 

 
• Ansatte i virksomheder med adresse i gågaderne eller på Torvet kan 

køre til og fra virksomhedens p-plads hele døgnet. 

 

Tidsrum for varekørsel 

 
Hverdage: 

Kl. 04.00 - 12.00 

 
Lørdage: 

Kl. 04.00 - 10.00 

 
Vægtbegrænsninger 
hvorfor? 

 
Rammer for køretøjers vægt 
og tidsrum for tilladt kørsel skal 
minimere risikoen for farlige 
situationer og gøre det trygt at 
færdes som gående. 

Vægtbegrænsninger er desu- 
den nødvendige for at passe på 
gågadernes belægninger. 

Fliser og belægningsopbygning 
er dimensioneret til den gåen- 
de trafik og til lettere køretøjer. 

 

Færdselslovgivning 

 
Færdsel reguleres af gældende 
skiltning. Skiltning opsættes 
af Hillerød Kommune efter 
godkendelse af Nordsjællands 
Politi. 

Gældende skiltning og 
færdselslovgivning skal altid 
overholdes. 

Overtrædelser efter Færdsels- 
loven håndhæves af politiet. I 
Hillerød Kommune er Nord- 
sjællands Politi myndighed. 
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Oversigtskort 

Kørselsretninger 

Gågaderne i Hillerøds bymidte 
med visning af gågadernes 
afgrænsning og kørselsretning. 
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Renovation og arbejdskørsel 

• Kørsel, der ikke kræver tilladelse: 
 

Renovationsvogne til boliger og erhvervslejemål i området, hvis køretøjet 
overholder den skiltede vægtbegrænsning. 

Arbejdskørsel, som er nødvendig for drift, vedligeholdelse og istandsættelse 
af det offentlige vejareal, når køretøjet vejer under den skiltede vægtbe- 
grænsning. 

Flyttebiler inden for tidsrum for varekørsel og uden for forretningernes 
åbningstider: Hverdage fra 19 – 11, lørdage fra 14 – 24 og søn- og helligdage. 

 
 

• Kørsel, der kræver tilladelse: 
 

Renovationsvogne til boliger og erhvervslejemål i området, hvis køretøjet 
vejer over den skiltede vægtbegrænsning. 

Arbejdskørsel, som er nødvendig for drift, vedligeholdelse og istandsættelse 
af det offentlige vejareal, når køretøjet vejer over den skiltede vægtbegræns- 
ning. 

Håndværkere, hvor arbejdsbil og / eller kørsel med materialer er nødvendig 
for udførelsen af arbejdet. 

Flyttebiler, der enten overskrider den skiltede vægtbegrænsning og / eller 
som anvendes uden for det tidsrum, hvor varekørsel er tilladt. 

Se, hvordan man ansøger om tilladelse på side 39. 
 

 
Udrykningskørsel og patruljekørsel 

Beredskab, ambulancekørsel og politi og læger skal altid kunne køre 
uhindret til hver enkelt ejendom. 

Anden kørsel 

• Det er tilladt at af- og påsætte gangbesværede med bil eller taxi, som 
skal til konsultation hos læge, tandlæge, speciallæge m.v. 

 

• Kørsel er tilladt for indehavere af handicapparkeringskort. 
 

• Det er tilladt at cykle i begge retninger på gågaderne alle dage mellem 
19-10 samt mellem Søstien og Kannikegade hele døgnet. 

 

• Der må ikke køres knallert i gågadezonen. 
 

3. Parkering 

• Parkering skal ske efter gældende lovgivning og skiltning. Det betyder 
at der i gågadezonen ikke må parkeres uden for afmærkede båse. Dog 
må indehavere af handicapparkeringskort parkere i op til 15 minutter 
uden for afmærkede båse. 
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P 
Irmatorvet 

P 
Annaborg 

Fisketorvet & Posen 

P 
Markedspladsen 

P 
Helsingørsgade 

P 

P-hus Munkeengen 

P P-hus Nord 

P 
P 

P-Hus Torvet 

P-hus Syd 

P 

P 
Sdr. Jernbanevej 

P 
P-hus Gallerierne 

P 
Bag Haver 

 
 

 
 

Oversigtskort 

Parkering 

På Hillerød Kommunes hjem- 
meside kan du læse mere om 
parkering i Hillerød Centrum 

 P 

P 

Over 100 p-pladser 

Under 100 p-pladser 

Kommunal parkering 
 

Varelevering med 
mindre køretøjer 



REGULATIV FOR GÅGADERNE OG TORVET 2019 

6 

 

 

  Vejarealernes indretning  
KAPITEL 3 

 

Kapitel 3 
Vejarealernes indretning og anvendelse 

 
Bymidtens vejarealer skal tilgodese mange formål og mange forskellige 
funktioner. Det er vigtigt, at anvendelse af vejarealet tager hensyn til alle 
interesser, og at arealerne i praksis er indrettet, så det er tydeligt, hvilke 
funktioner, der hører til hvor. Vejrummet skal fremstå indbydende og som 
en smuk arkitektonisk helhed. 

 
 
 

1. Byrumsinventar 

Hillerød Kommunes drift 

• Hillerød Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse og istandsættelse 
af belægninger på offentlig vej. 

 
• Hillerød Kommune er ansvarlig for opsætning, renholdelse og vedlige- 

holdelse af fast byrumsinventar fx bænke, belysning og affaldsbehol- 
dere. 

 
• Hillerød Kommune er ansvarlig for plantning og pleje af kommunale 

træer, planter og eventuelle blomsterkummer i gågaderne og på 
Torvet. 

 
Hvad skal du søge om? 

• Byrumsinventar, som opsættes af andre end Hillerød Kommune skal 
godkendes af Hillerød Kommune. Ansøgning skal overholde gældende 
regler og afstandskrav. 

 
• Ændring af facader, ændring af skilte og opsætning af nye skilte skal 

godkendes af Hillerød Kommune. 
 

• En ansøgning om tilladelse til opsætning af byrumsinventar, facade- 
ændringer eller skilte vil blive vurderet ud fra: 

 
Krav til udformning jf. gældende sektorplaner og lokalplaner for Hillerød 
Centrum. 

Hensyn til færdsel og opretholdelse af gadernes funktioner. 

Bevarelse og / eller forbedring af handelsarealernes udseende og sammen- 
hæng. 

Se, hvordan du ansøger på side 39. 

 

2. Brandveje 

• Krav til indretning og placering af udstillinger, udeserveringer og 
stader er fastlagt med udgangspunkt i at friholde de nødvendige 
brandveje. 

 

Se bl.a.principskitse A på side 8. 

 

Brandveje 

 
I Bygningsreglementet 
fastsættes bestemmelser for 
adgangs- og tilkørselsarealer i 
forbindelse med rednings-og 
slukningsarbejde. 

 

Byens møbler 
 

I byrummet er en del udstyr 
nødvendigt, hvor der færdes 
mange mennesker. Blandt 
byrummets faste møbler er fx: 

 

• Vejbelysning 

• Bænke 

• Affaldskurve 

• Cykelstativer 

• Tekniske installationer 

 
Dette byrumsinventar opstilles 
og vedligeholdes af Hillerød 
Kommune. Det er vigtigt, at det 
er tilgængeligt - både i forhold 
til anvendelsen og i forhold til 
driften, hvorfor der er rammer 
for, hvor tæt udstillinger og 
udeservering må placeres 
på byrumsinventar og byens 
træer. 
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Underholdning, musik og 
gøgl 

 
 

Hvor Hillerød Kommune 
skønner det hensigtsmæssigt 
og den erhvervsdrivende, 
som har lov til at råde over 
facadezonen, er indforstået, 
kan der indgås aftale om 
underholdning, musik og gøgl i 
facadezonen. 

Der afkræves ikke afgift benyt- 
telse af vejarealet, når der ikke 
foregår salg. 

  Vejarealernes indretning  
KAPITEL 3 

 
 
 

 
3. Indretning af vejarealet - opdelt i zoner 

Facadezone 

• Facadezoner ligger typisk i tilknytning til den enkelte husfacade. 
 

• Facadezoner kan som udgangspunkt anvendes til vareudstilling, 
udeservering, stadeplads med mobilt gadesalg, musikudøvelse eller 
anden underholdning. 

 
• Fast byrumsinventar som belysning, bænke og cykelstativer kan være 

opstillet i facadezoner. 

 
Mellemzone 

• Mellemzoner ligger typisk mellem facadezone og færdselszone. Flere 
steder er facadezone og mellemzone sammenfaldende. 

 
• Fast byrumsinventar som belysning, bænke og cykelstativer opstilles 

om muligt i mellemzoner. 

 
Gangzone 

• Gangzoner må kun bruges af gående og skal holdes fri for enhver 
form for udstilling. 

 
Færdselszone 
• Færdselszoner skal altid holdes fri til gående og eller kørende færdsel, 

herunder redningskøretøjer. 
 

• Færdselszoner kan også være arealer foran porte og indgange. 

 

 
Stadeplads i facade- og 
mellemzoner 

 
 

Hvor Hillerød Kommune skøn- 
ner det hensigtsmæssigt og 
den erhvervsdrivende, som har 
lov til at råde over facadezo- 
nen, er indforstået, kan der 
indgås aftale om stadeplads i 
facadezonen. 

Stadepladser med mobilt salg 
vil blive afkrævet afgift på 
vilkår svarende til stadepladser 
på Torvet. 
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4. Torvet - Daglig fordeling af vejarealerne 

• Torvet kan benyttes til: 
 

Stadepladser efter reglerne i regulativet Kapitel 6 

Udeservering i facade- og mellemzoner ud for de enkelte husfacader, 
hvor der ikke er brand- og redningsveje 

Arrangementer 

Særarrangementer jf. Kapitel 7 

 

Anvendelse af Torvet 

På de følgende principskitser, 
ses den konkrete anvendelse af 
facadezoner omkring Torvet. 

Faste stadepladser og 
gæstestader 

Arrangementer 

Brandveje og 
færdselszone 

Nedre Torv 

Stadepladser 

Arrangementer 

Øvre Torv 



REGULATIV FOR GÅGADERNE OG TORVET 2019 

9 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Torvet adskilles i et et ØVRE og NEDRE torv, hvor Helsingørsgade og Slotsgade mødes. 
Strækningen er et trafikalt knudepunkt for handlende og gæster i Hillerød. 

KAPITEL 3 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sommersæsonen kan man fra Nedre Torv sejle med den lille båd Frederiksborg og opleve Frede- 
riksborg Slot og Hillerød fra vandsiden. 

Torvet ca. 1880 

 

 

Torvet ca. 1910 

Livet på Torvet 

Torvet i Hillerød har altid 
været centrum for byens 
liv - markedsgæster, gøglere, 
kræmmere, og Børnehjæl- 
pens gynger og karruseller 
har fyldt den store plads. 

Siden det 19. århundrede har 
der ligget en bygning midt på 
Torvet. I mange år var der en 
aviskiosk, en årrække også 
en benzinstation. 

I dag er bilerne igen væk fra 
Torvet, og Torvet er ramme 
for stadehandel, udeserve- 
ring, og arrangementer for 
byens borgere, gæster og 
turister. 

Cykling mellem Søstien og 
Kannikegade er tilladt hele 
døgnet. 
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Færdselszone Facade- og mellemzone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vejprofil på Torvebakken 

 
 
 

5. Torvet 1-7 (Torvebakken) 

• Facade-´og mellemzone kan benyttes til: 
 

Fast byrumsinventar 

Udstilling 

Udeservering 

Stadeplads herunder underholdning mv. 
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Principskitse A 

Torvet 1-7 (Torvebakken) 
 

 
Facadezone 

Mellemzone 

Færdselszone 

 

Torvet 1-7 

 
Arealet som er markeret i 
rødlig asfalt er færdselszone. 

Facade- og mellemzonen langs 
med husfacaderne er markeret 
med sort asfalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Færdselszone Facade- og mellemzone  
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Særlige forhold 

 
På Nedre Torv er der nærmest husfacaden ved nr. 4 en chausséstensbelagt zone. 
Uden for denne zone er der 2 rækker af store granitfliser. 

Yderste fliserække skal friholdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

En sommerdag på Nedre Torv ved Torvet 4 

 
 
 

6. Nedre Torv, Torvet 4 

• Facadezonen kan benyttes til: 
 

Fast byrumsinventar 

Udstilling 

Udeservering 

Stadeplads herunder underholdning mv. 
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Principskitse B 

Nedre Torv - Torvet 4 
 
 

Facadezone 

 

Nedre Torv - Torvet 4 

 
På Nedre Torv er der nærmest 
husfacaden et chausséstens- 
belagt areal. Uden for dette 
ligger 2 rækker granitfliser. 

Granitfliserne er en jævn 
belægning, der skal sikre gang- 
besværede adgang, hvorfor de 
skal friholdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 rk. granitsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fast byrumsinventar 
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Vejprofil 

 
 
 

7. Nedre Torv, Torvet 6-8 

• Facade- og mellemzonen kan benyttes til: 
 

Fast byrumsinventar 

Udstilling 

Udeservering 

Stadeplads herunder underholdning mv. 
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Chaussésten er en robust granitbelæg- 
ning, som ofte ses i byrum. 

 
 
 
 
 

Principskitse C 

Nedre Torv - Torvet 6-8 
 
 

 
Facadezone 

Færdselszone 

 

Nedre Torv - Torvet 6-8 

 
Nærmest husfacaden ved nr. 
6 er der et chausséstensbelagt 
og et flisebelagt areal. 

 
 

Færdselsarealet er adgangs- 
vej for boliger i området og 
brandvej. 

Færdselstavler og fast byrumsinventar 

Facade- og mellemzone Færdselszone 
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8. Helsingørsgade 

 

 
• Facadezonen kan benyttes til: 

 

Fast byrumsinventar 

Udstilling 

Udeservering 

Stadeplads herunder underholdning mv. 

 

Særlige forhold 
 

Ved Helsingørsgade 14 er der 
en passage til en plads foran 
P-hus Torvet. Arealet i porten 
mellem kantstenene er define- 
ret som færdselszone og kan 
ikke benyttes til udstilling. 

  Helsingørsgade  
KAPITEL 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Port i Helsingørsgade 

 
 

 

 

Vejprofil i Helsingørsgade 

Facade- og mellemzone Færdselszone Facade- og mellemzone 
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Helsingørsgades belægning 

 
Helsingørsgade er flisebelagt i 
hele gadens bredde. 

Vejprofilet er markeret med et 
chaussestensbånd i midterlinj- 
en og med chausséstensbånd 
i hver side langs med hus- 
facaderne. 

Færdselszonen er defineret 
som det 4,80 m brede areal 
mellem de 2 dobbelte chaussé- 
stensbånd. 

Facade og mellemzone ligger 
mellem husfacade og det 
dobbelte chausséstensbånd. 

  Helsingørsgade  
KAPITEL 3 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principskitse D 

Helsingørsgade 

 
Facadezone 

 
 

Færdsels- og mellemzone 

Facade- 

og mellemzone 

Færdselszone Facade- 

og mellemzone 
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Særlige forhold 

 
Denne strækning af Slotsgade er 
ikke udlagt til gågade. Vejen giver 
adgang til parkeringspladser ved 
Fisketorvet og Posen. 

For Slotsgade nr. 41 til 59C skal 
der friholdes en gangzone på min. 
1,80 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vejprofil 

 

 
9. Slotsgade 41-59C 

• Facade- og mellemzone kan benyttes til: 
 

Fast byrumsinventar 

Udstilling 

Udeservering 

Stadeplads herunder underholdning mv. 

Facade- og 
mellemzone 

Færdselszone Gangzone 

Fa
ca

d
ez

o
n

e 
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Hvor bred skal en fodgæn- 
gerzone være? 

 
Vejreglerne anbefaler bredder 
af gangbaner i forskellige 
mødesituationer. 

Fx er normalbredden for 2 fod- 
gængere, der passere hinanden 
145 cm, med en anbefalet 
mindstebredde på 120 cm. 

Et møde mellem fx. en bar- 
nevogn og en kørestol har en 
mindstebredde på 160 cm. 

Derfor er det vigtig at gangzo- 
ner friholdes for løse genstan- 
de. 

Færdselsarealer for alle - 
Håndbog i tilgængelighed, 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Principskitse E 

Slotsgade 41-59C 

 

         Facadezone 

Mellemzone 

Gangzone 

Færdselszone 

 

Slotsgades belægning 

 
Gadearealet er opdelt i færd- 
selszone, gangzoner, facade- og 
mellemzone. 

På den vestlige del af vejarea- 
let er der anlagt en 3 m bred 
bred chausséstensbelagt zone 
mellem vej og gangzone. 

Gangzone Færdselszone Facade- og 
mellemzone 

Gangzone 
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Facadezone Færdselszone Facadezone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Frederiksgade er gågade på strækningen 
mellem Slotsgade og Frederiks Torv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejprofil i Slotsgade 

 

 
10. Slotsgade 9- 39, Frederiksgade, Torvet 9 

• Facade- og mellemzonen kan benyttes til: 
 

Fast byrumsinventar ejet og opsat af Hillerød Kommune 

Udstilling 

Udeservering 

Stadeplads efter reglerne i regulativet 

 

Særlige forhold 

 
I krydset Slotsgade/Frederiksga- 
de ud for Slotsgade nr. 9 og 11 
indskrænkes udstillingsarealet af 
færdselsmæssige årsager til kun 
at omfatte en del af det chaussé- 
stensbelagte areal. Afgrænsnin- 
gen er markeret med stålsøm i 
belægningen. 

I Frederiksgade indskrænkes 
udstillingsarealet på grund af 
dobbeltrettet kørsel. Afgræns- 
ning er markeret med stålsøm i 
belægningen. 



  Slotsgade  
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Køjes Bugt 
 

Hvor Møllestræde møder 
Slotsgade er en lille plads som 
kaldes Køjes Bugt. Belægnin- 
gen følger samme princip som 
i Slotsgade, og facadezone 
defineres efter principperne for 
Slotsgade. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Principskitse F 
Slotsgade 9- 39, Frederiksgade og 
Torvet 9 

 

 
Facadezone 

Mellemzone 

Færdselszone og gangzone 

 

Slotsgades belægning 
 

I Slotsgade, Frederiksgade og 
på Torvet 9 er vejarealet på 
tværs opdelt i flere zoner. 

I midten af gaden er der en 6 m 
bredt flisebelagt færdselszone. 

Mellem færdselszonen og 
husfacaderne er der en chaus- 
séstensbelagt facadezone, der 
kan benyttes til de angivne 
formål. 

Gangzone Gangzone 

Facade- 

og mellemzone 

Færdselszone 
Facade- 

og mellemzone 
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Kapitel 4 
Udstilling 

 
Benyttelse af facadezonen skal ske i henhold til nærværende regulativ for 
det offentlige vejareal. Hillerød Kommune vil i administration af bestem- 
melserne foretage skøn og afvejning af alle interesser både nuværende 
og fremtidige, herunder også æstetiske hensyn og hensyn til bymiljøet. 

 
 
 

1. Hvem må udstille 

• Facadezonen må anvendes af erhvervsdrivende, der driver forretning 
fra ejendommenes stueetage og /eller kælder med direkte udgang til 
gågaderne eller Torvet. 

 
• Facadezonen må anvendes uden tilladelse, såfremt anvendelsen 

ligger indenfor rammerne af dette regulativ. 
 

2. Hvor må du udstille 

• Du må udstille umiddelbart ud for forretningen i facadezoner, som er 
udlagt til udstillingsformål jf. Kapitel 3 Vejarealernes anvendelse. 

 

• Færdselstavler må ikke tildækkes. 
 

3. Hvornår må du udstille 

• Du må udstille i forretningens åbningstid. Gadeinventar til brug for 
udstillingen skal være fjernet senest en halv time efter lukketid. 

 

4. Hvad må du udstille 

• Du må udstille de varegrupper, som forhandles i forretningen. 
 

• Et udstillingsareal må ikke benyttes til eller fremtræde som varelager, 
og skal til enhver tid fremtræde pænt og med en kvalitet, der passer 
til omgivelserne. 

 

Placering af udstilling 
 

Udstillingen skal have 
følgende afstande: 

Afstand til naboskel 
0,50 m. 

Afstand til porte og indgange 
0,50 m. 

Afstand til fast byrumsinventar 
0,50 m. 

Afstand til gadetræer 
1,00 m. 

Afstand til cykelstativer 
2,00 m. 

Afstand til brandhaner 
0,75 m. 

Hvis du har spørgs- 
mål i forbindelse 
med benyttelse af 
facadezonen til udstil- 
ling opfordres du til 
at kontakte Hillerød 
Kommune. 
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Gadeinventar til udstilling 

 
Gadeinventar er defineret 
som dét løse inventar, der er 
nødvendig for den enkelte 
erhvervsdrivende for at udstille 
sine varer. 

Gadeinventaret er med til at 
skabe og fremme byens handel. 

 
 

Gadeinventar er fx. 

• Montre og tøjstativer 

• Borde 

• Kurve 

• Klapskilte 

• og lign. 

  Udstilling  
KAPITEL 4 

 
 
 

 
5. Gadeinventar 

Klapskilte og reklamer 

• Det er tilladt at sætte ét klapskilt op indenfor udstillingsområdet. 
 

• Erhvervsdrivende i side- og baghuse har ret til at opstille ét klapskilt 
pr. forretning i facadezonen ud for ejendommen. 

 

• Skiltet må max. være 80 x 100 cm. 
 

• Der må kun reklameres for de varer, der forhandles i forretningen. 
 

6. Parasoller 

• Løse parasoller må stilles inden for facadezonen i forbindelse med en 
vareudstilling. 

 

• Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal 
være mindst 2,20 meter over gadeniveau. 

 

• Parasoller må være påført udstillerens logo og /eller navn, men ikke 
øvrige reklamer. 

 
• Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i 

belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en 
bøsning, som betales af udstilleren. Ubenyttede bøsninger skal lukkes 
med et dæksel, der er i niveau med den øvrige vejbelægning. 

 
• Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af 

udstiller. 
 

Slotsgade 

 

Der må aldrig placeres udstillings- 
genstande i vandrenderne. 
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KAPITEL 4 

REGULATIV FOR GÅGADERNE OG TORVET 2019 

24 

 

 

 
 
 
 
 

7. Handel i facadezonen 

• Forretninger må kun foretage udendørs handel samt demonstration 
af varer i facadezoner, der ligger foran den enkelte forretning. 

 
• De erhvervsdrivende må ikke fremleje eller udlåne facadezoner foran 

egen forretning til andre erhvervsdrivende eller andre formål end 
udstilling af forretningens varer. 

 
• Såfremt en facadezone ikke anvendes ved fx. banker og sparekasser 

kan Hillerød Kommune indgå aftale om anvendelse af facadezonen til 
stadeplads , hvis det findes hensigtsmæssigt og indehaver af ejen- 
dommen mod facadezonen giver tilsagn. 

 

8. Renhold 

• Det er forretningens ansvar at alt gadeinventar og affald ryddes væk 
og fjernes ved lukketid. 

 

9. Hvis regulativet ikke overholdes 

• Enhver benyttelse af facadezonen kan uden varsel ophøre eller 
ændres af Hillerød Kommune uden nogen form for erstatning, hvis 
regulativets bestemmelser ikke holdes. 

 
• Hillerød Kommune kan fastsætte en frist for lovligørelse af forhold, 

der ikke lever op til regulativets bestemmelser. 
 

• Muligheden for at anvende facadezonen kan også ophøre, hvis det 
af færdselsmæssige, æstetiske årsager eller af andre grunde findes 
nødvendigt. 

 

10. Ansvar 
• Ansvar for ting- og personskader, som følge af udstillingsgenstande, 

påhviler alene de pågældende genstandes ejere. 
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Ansøgningsskema 

 
Hvert år inden sæsonens 
start, skal restauratører og 
caféejere fremsende et digitalt 
anøgningsskema til Hillerød 
Kommune via kommunens 
hjemmesiden. 

Med ansøgningen skal sendes: 

Målfast situationsplan, som 
viser arealets afgrænsning 
indtegnet og herunder indret- 
ning med borde, placering af 
affaldskurve, plantekrukker, 
supplerende belysning og 
eventuelt menuskilt. 

Beskrivelse af møbler af hensyn 
til fabrikat, udseende og farve. 

 

Kapitel 5 
Udeservering 

 
En del af det offentlige vejareal kan efter tilladelse fra Hillerød Kommune 
anvendes til fortovsrestaurant, cafeområde eller lignende udeservering. 
Hillerød Kommune giver en skriftlig tilladelse, som gælder for et år, 
såfremt ansøgningen ligger indenfor de rammer, som dette regulativ 
fastsætter. Bestemmelserne i enhver tilladelse skal overholdes. 

 
 
 

1. Hvem må have udeservering 

• Der kan foregå udeservering på offentlige vejarealer, som ligger i 
direkte tilknytning til en eksisterende restaurant, når arealet ligger ud 
for restaurantens facade. 

 
• Der må kun foregå udeservering efter tilladelse fra Hillerød Kommu- 

ne. 
 

Se, hvordan du ansøger på side 39. 
 

2. Hvor må du have udeservering 

• Udeservering kan foregå på de offentlige vejarealer, som er fastlagt i 
dette regulativ jf. Kapitel 3 Vejarealernes anvendelse. 

 

• Udeservering skal ske uden at genere den almindelige færdsel. 
 
 
 
 

 

Udeservering ved Torvebakken 

Regler for udeservering er 
udarbejdet for at: 

 
 

• at vejarealerne benyttes 
mest hensigtsmæssigt 

• at give ensartede ret- 
ningslinjer for etablering af 
udeservering 

• at sikre at udeserverin- 
gen passer arkitektonisk i 
bybilledet 

• at sikre at inventar, 
afgrænsninger og skilte får 
en god kvalitet. 

• at sikre at vejarealerne er 
tilgængelige for alle. 
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3. Hvornår må du have udeservering 

• Udeservering må foregå hele året. 
 

• Udeserveringen kan åbne samtidig med restaurantens almindelige 
åbningstid dog tidligst kl. 8.00. 

 

• Udeservering skal være lukket senest kl. 24.00. 
 

• En tilladelse til udvidet åbningstid for restauranten gælder ikke for 
udeserveringen. 

 

4. Gadeinventar og inventar til udeservering 

Klapskilte 

• Det er tilladt at stille ét klapskilt inden for facadezonen. 
 

• Skiltet må maksimalt have en totalhøjde og bredde på 100 x 80 cm. 
 

• På skiltet skal stå restaurantens / cafeens navn. 
 

• På klapskiltet må der kun reklameres for restaurantens menu, tilbud, 
leverandører eller arrangementer. 

 

• Der må ikke reklameres på øvrigt inventar. 

 
Parasoller 

• Løse parasoller må stilles inden for facadezoner med udeservering. 
 

• Parasoller må ikke række ud over færdselsarealet og skærmen skal 
være mindst 2,20 meter over gadeniveau. 

 

• Parasoller må være påført restaurationens logo og / eller navn, men 
ikke øvrige reklamer. 

 
• Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i 

belægningen. Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af en 
bøsning, som betales af pågældende ejer. Ubenyttede bøsninger skal 
lukkes med et dæksel, der er i niveau med den øvrige gadebelægning. 

 
• Genetablering af bøsning efter eventuelt ledningsarbejde betales af 

ejeren af restauranten / cafeen. 

 
Møbler 

• Inventaret skal være flytbare møbler. 
 

• Borde og stole skal være af god kvalitet, og de skal harmonere med 
omgivelserne og husfacaden. 

 
• Hillerød Kommune skal godkende alt inventar, før det stilles op. 

Godkendelse kan ske i med forbindelse med ansøgning om tilladelse 
til udeservering. 
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Gulve 

• Der må opsættes gulve til at udjævne det skrånende terræn på Nedre 
Torv. Gulve skal godkendes af Hillerød Kommune. 

 
• Gulve skal udføres i kvalitetsmaterialer, der harmonerer med facader- 

nes farver og arkitektur. 
 

• Gulve skal kunne deles i mindre stykker og skal kunne flyttes. 
 

• Omkostninger til etablering, vedligeholdelse og fjernelse af gulve sker 
på ejers regning. 

 
• Gulve skal udformes, så de sikrer adgang for bevægelseshandikappe- 

de. 

 
Afskærmning 
• Afskærmning ved udeserveringer skal altid godkendes af Hillerød 

Kommune. 
 

• Afskærmning skal udføres i kvalitetsmaterialer, der harmonerer med 
facadernes farver og arkitektur. 

 
• Der må ikke opsættes reklamer på afskærmninger. Alene cafeens 

navn og logo må stå 1 gang pr. facadelinje. 

 
Lys 

• Anvendelse af lys skal understøtte arealets funktion og bidrage posi- 
tivt til byrummet. 

 

• Lyskilder må ikke blænde færdsel og skal tage hensyn til områdets 
beboere. 

 
 

 

Udeservering ved Torvet 

 
Gadeinventar til 
udeservering 

 

Udeservering er med til at 
skabe liv i byen. Gadeinventaret 
til udeservering er fx. 

 
 

• Borde 

• Stole 

• Parasoller 
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5. Madvogne 

• Pølsevogne, sandwichvogne eller tilsvarende vogne, hvorfra der sæl- 
ges tilberedt mad og / eller drikke må kun stilles op efter godkendelse 
af Hillerød Kommune. 

 

• Der vil blive opkrævet stadeafgift for benyttelse af vejarealet jf. 
gældende takstblad. 

 

6. Renhold 

• Det er restaurationens ansvar at alt inventar ryddes væk og fjernes 
ved lukketid. Hvis det ikke er muligt, at fjerne alt inventarer ved luk- 
ketid, kan det stables nær restaurationens egen facade dog kun efter 
aftale med Hillerød Kommune, så det ikke generer gadens brugere og 
nødvendig drift af vejarealet. 

 
• Arealet, hvor der er udeservering skal holdes rent i åbningstiden. Efter 

lukketid skal der fejes og gøres rent på arealet. 
 

• Nærliggende arealer skal holdes rene for det affald, der stammer fra 
udeserveringen. 

 
• Hillerød Kommune kan forlange, at der sættes affaldsbeholdere til 

brug for kunderne. 
 

7. Hvis regulativet ikke overholdes 

• Enhver tilladelse til udeservering kan uden varsel tilbagekaldes eller 
ændres af Hillerød Kommune uden nogen form for erstatning, hvis 
tilladelsens forudsætninger ikke overholdes. 

 
• Hillerød Kommune kan fastsætte en frist for lovligørelse af forhold, 

der ikke lever op til regulativets bestemmelser. 
 

• Tilladelser kan også tilbagekaldes, hvis det af færdselsmæssige 
årsager eller af andre grunde findes nødvendigt. 

 

8. Ansvar 

• Ansvar for ting- og personskader forårsaget af det opsatte gadein- 
ventar og inventar til udeservering, påhviler alene de pågældende 
genstandes ejere. 

 

Takstblad 

 
Gældende takst for hhv. 
stadeplads og plads til madvogn 
er tilgængeligt på Hillerød 
Kommunes hjemmeside. 

www.hillerod.dk 
 
 

Søgeord: Takstblad 

http://www.hillerod.dk/
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Kapitel 6 
Torvehandel 

 
Torvet er byens hjerte. Torvehandlen er med til at fremme handelslivet i 
Hillerød. For kunder og borgere opleves torvehandel som en del af et hi- 
storisk miljø, som en mulighed for at købe unikke varer eller gøre en god 
handel. Det skal være attraktivt for stadeholdere, borgere og handlende 
at deltage i torvedagene på Torvet, så Torvet kan være ramme om en god 
og livlig handel. 

 

1. Torvets indretning 

• Nedre Torv anvendes fortrinsvis til Torvehandel og stadepladser. 
 

• Øvre Torv anvendes fortrinsvis til arrangementer og underholdning, 
optrædener med musik, dans og lignende kulturelle aktiviteter. 

 

2. Tilladelse til benyttelse af stadeplads 

• Torvehandel må kun foregå med Hillerød Kommunes tilladelse. 
 

• Kun torvehandlende med stadekort, og som er momsregistrerede, må 
have erhvervsmæssigt salg fra staderne. 

 

• Ansøgning om fast stadeplads eller gæstestadeplads sker til Hillerød 
Kommune . 

 

 
Torvet ca. 1936 

Marked og Torvehandel 

 
 
 

 

 
Flaget er hejst og jordbærsæsonen er begyndt. 

 

Ansøgningsskema 

 
Ansøgningsskema med krav til 
beskrivelse og krav til bilag kan 
hentes på Hillerød Kommunes 
hjemmeside. 

www.hillerod.dk 
 
 

Søgeord: Stadeplads 

http://www.hillerod.dk/
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3. Perioder 

Faste stadepladser 

• Faste stadepladser udlejes for ½ kalenderår / 1 kalenderår ad gangen. 
 

• Faste stadeholdere modtager et stadekort, der gælder for ½ kalen- 
derår/ 1 kalenderår. 

 
Gæstestadeplads 

• Gæstepladser udlejes for op til 6 sammenhængende dage af gangen. 
 

• Gæstestadeholdere skal ansøge om stadeplads senest 14 dage før 1. 
stadedag. 

 

4. Stadeafgift 

• Både faste stadeholdere og gæstestadeholdere skal betale afgift for 
benyttelse af vejareal til stadeplads. 

 

• Afgiften fastsættes af Hillerød Kommune, og kan ses på gældende 
takstblad på Hillerød Kommunes hjemmeside. 

 
• Afgift for faste stadepladser og gæstestadepladser betales forud. 

Regning betales efter Hillerød Kommunes almindelige praksis. 
 

• Stadepladser kan ikke overdrages, udlånes eller fremlejes til andre. 
 

• Torvetilsynet tilser, at indgåede aftaler overholdes. 
 

• Strømforsyning afregnes ud over stadelejen. Se gældede takstblad på 
Hillerød Kommunes hjemmeside. 

 

5. Torvetid 

• Ved indgåelse af aftale om stadeplads eller ved enkeltstående aftale 
om leje af gæsteplads forpligter du dig til at overholde torvetid. 

 

• Der må opstilles en time før torvetidens start. 
 

• Torvet skal forlades ved torvetidens ophør. Kun ved udsolgt kan 
pladsen forlades før torvetidens ophør. 

 
• Mandag, tirsdag og onsdag er ikke torvedage. Faste stadeholdere og 

gæstestadeholdere har dog mulighed for at søge om afholdelse af 
torvesalg i tidsrummet kl. 9.00-18.00 på disse dage. 

 
• Såfremt man har indgået aftale om og betaler for fast stadeplads kan 

torvesalg efter aftale udvides uden yderligere afgift med mandag til 
onsdag, dog afregnes for forbrug jf. gældende takstblad. 

 

Torvetid 
 

Fødevarer og grøntvarer 

Torsdag kl. 9.00 - 18.00 

Fredag   kl. 9.00 - 18.00 

Lørdag   kl. 9.00 - 15.00 
 

Kunsthåndværk og tekstiler 

Torsdag kl. 9.00 - 18.00 

Fredag   kl. 9.00 - 18.00 

Lørdag   kl. 9.00 - 15.00 

 
Torvetid kan udvides til at følge 
detailhandlens åbningstider efter 
ansøgning herom. 



  Torvehandel  
KAPITEL 6 

REGULATIV FOR GÅGADERNE OG TORVET 2019 

31 

 

 

 

6. Hvad må der sælges fra Torvet 

• Salg af varer skal overholde Næringslovens bestemmelser. 
 

• Ved handel med fødevarer skal gældende fødevarelovgivning altid 
overholdes. Det vil bl.a. sige, at salgsstedet skal være hævet minimum 
80 cm over jorden. 

 
• Godkendte foreninger må sælge egne brugte eller håndlavede varer, 

men ikke varer købt med gensalg for øje. 
 

• Er du erhvervsdrivende og sælger varer på Torvet, skal forretningens 
navn stå tydeligt på stadepladsen. 

 

• Alle varer skal præsenteres pænt og indbydende. 
 

7. Særlige torvedage 

• Torvet er åbent for handel to uger før juleaften og på søndage i 
december, hvor forretningerne har åbent. 

 

• Hvis en torvedag falder på en helligdag, holdes torvedag dagen før. 
 

• Desuden holdes torvedag: 
 

Onsdag før Påske 

23. december 

31. december 

 

8. Stadeplads ved særarrangementer 

• På dage med særarrangementer jf. Kapitel 7 kan stadeholdere henvi- 
ses til alternative placeringer på enten Torvet eller på andre af byens 
pladser og gader, som hører under dette regulativ. 

 
• Anvisning af alternative pladser for faste stadeholdere sker under 

hensyntagen til stadeholderens mulighed for at opretholde salg. 
 

• Alternative placeringer af stadeholderne i forbindelse med særarran- 
gementer aftales i god tid og koordineres i samarbejde med C4 (Se 
boks side 33). 

 
• Der ydes ikke erstatning eller reduktion i stadelejen ved anvisning af 

alternativ placering. 
 

9. Din private bil 

• Hvis en privat bil er nødvendig for salget af varer, må bilen parkeres 
på stadepladsen. 

 

• Hvis stadeholder har en salgsvogn, er det ikke tilladt også at have en 
privat bil stående på torvet. 

 
• Torvetilsynet har ret til at bortvise enhver bil fra Torvet, som ikke 

vurderes nødvendig for salg af varer. 
 

• Salgsvogne og biler, som bruges i forbindelse med salg må ikke veje 
mere end 3.500 kg. 

 
Eksempler på varegrupper, 
der kan sælges på 
Torvedage: 

 
Fødevarer og grøntvarer 

• Slagtervarer 

• Fisk 

• Vin 

• Kaffe, te 

• Brændte mander 

• Is, lakrids og chokolade 

• Frugt og grøntsager 

• Blomster 

 
Kunsthåndværk og tekstiler 

• Hjemmelavede ting 
og sager som: smykker, 
keramik, strik og andet 
håndarbejde. 

• Loppeting som: tøj, lege- 
tøj, småmøbler, porcelæn. 

• Julevarer som: dekora- 
tioner, julepynt, julefigurer. 
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10. Gadeinventar på stadepladsen 

• Inventar og skilte, som anvendes til Torvehandel må højst være 1,8 m 
over gadeniveau. 

 

• Parasoller eller markiser må kun placeres inden for stadepladsen. 
Skærme skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. 

 

• Parasoller må være påført stadeholderens navn eller logo, men ikke 
reklamer. 

 

• Parasoller skal enten fastgøres i en flytbar fod eller i en bøsning i 
belægningen. 

 
• Faste stadeholdere kan købe en bøsning af Hillerød Kommune. 

Bøsningen tilhører stadeholderen så længe den faste stadeplads 
benyttes. Hvis stadeholderen ikke længere ønsker at gøre brug af 
stadepladsen, tilfalder bøsningen Hillerød Kommune. 

 

• Ubenyttede bøsninger skal lukkes med et dæksel, der er i niveau med 
den øvrige gadebelægning. 

 

11. Renhold 

• Stadeholderne skal holde stadepladsen ren i torvetiden. 
 

• Affald skal bortskaffes efter torvetids ophør, så stadepladsen forlades 
ryddet og rengjort. 

 

• Affald må ikke bortskaffes i de kommunale affaldsspande. 
 

12. Hvis regulativet ikke overholdes 

• Enhver stadeholder, der ikke overholder dette regulativ eller nægter 
at rette sig efter påbud, som torvetilsynet giver om rengøring, god 
orden, parkering af biler m.v., kan straks bortvises fra Torvet, uden 
erstatning. 

 
• Hvis reglerne overtrædes flere gange, kan det medføre bortvisning 

fra Torvet permanent eller i en periode, som fastsættes af Hillerød 
Kommune. 

 

13. Ansvar 

• Ansvar for ting- og personskader, der er forårsaget af stadeholderne, 
påhviler alene de pågældende stadeholdere. 
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Kapitel 7 
Særarrangementer på vejarealer 

 
Underholdning, musik og unikke arrangementer er med til at trække gæ- 
ster og handlende til Hillerøds bymidte. Derfor skal regulering af anven- 
delsen af de offentlige vejarealer sikre at disse bruges i fælles interesse 
for borgere, handlende foreninger og erhvervsliv. Det betyder, at man 
som forretningsdrivende og stadeholder ind imellem må vige pladsen på 
vejarealet til fordel for et større arrangement. 

 
 
 

1. Særarrangementer 

• Et særarrangement kan kun afvikles med tilladelse fra Hillerød Kom- 
mune. Det forudsætter altid godkendelse af brandmyndigheden, når 
der skal gives tilladelse til særarrangementer. 

 
• Et særarrangement er en begivenhed, som inddrager større dele af 

centrum, fx Biler på Torvet, Byfest, Sommerdage i Hillerød og tilsva- 
rende. 

 
• Særarrangementer varsles til faste stadeholdere af Hillerød Kommune 

med minimum 14 dages varsel. Særarrangementer annonceres blandt 
andet i HillerødPosten. 

 

Se, hvordan du ansøger på side 39. 
 

2. Hvornår må der være særarrangementer 
• Der kan gives tilladelse til op til 8 særarrangementer på et kalenderår, 

dog maksimalt 1 pr. mdr. 
 

• Derudover gives der tilladelse til op til 4 aftenåbninger fordelt over et 
kalenderår. 

 

• Et særarrangement må maksimalt vare i 4 dage. 
 

• Hillerød Kommune / C4 er koordinator for afvikling af særarrange- 
menter. 

 

3. Jul i Hillerød 

• For december indgås særlig aftale om benyttelse af det offentlige 
vejareal særligt på hhv. Øvre og Nedre Torv. 

 
• Særaftalen for december skal fremme en god julehandel for erhvervs- 

livet og stadeholdere i Hillerød By, og skal give borgere og handlende 
en stemningsfuld og attraktiv handelsoplevelse. 

 

• Særlige aftaler vedrørende Jul i Hillerød aftales mellem Hillerød 
Kommune / C4. Faste stadeholdere skal informeres om plan for Jul i 
Hillerød senest d. 15. oktober før pågældende julemåned. Der afhol- 
des en evaluering med stadeholdere i januar/februar. 

 
Den levende julekalender 2013. I 24 dage 
går julemanden til julemøllen. 

 

Hvem er C4 

 
C4 Foreningen er en paraplyor- 
ganisation, der samler byen og 
kommunen i fire søjler: 

• Erhverv 

• Handel 

• Kultur & Turisme 

• Uddannelse 

 
C4 Foreningen skal skabe 
dialog, synergi og branding 
af Hillerød som Region 
Hovedstadens bedste bo- 
sætningskommune, bedste 
erhvervskommune og det 
oplagte rejsemål for turister. 

 
 

På den baggrund arbejder C4 
med at fremme aktiviteter i 
Hillerød Centrum til fremme af 
handel og byliv. 

 
 

C4 er også koordinator ved 
større arrangementer. 
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Kapitel 8 
Udsmykning i gågaderne 

 
Nogle begivenheder kræver noget helt særligt. Udsmykning, flag, og 
lys er med til at skabe stemning og med til at fremme gode oplevelser i 
Hillerød By. 

 
 
 

1. Når der er fest 

• På særlige festdage er det tilladt at opsætte flagstænger med Danne- 
brogsflag. Opgaven varetages af foreningen Hillerøds Riddere. 

 
• Ansøgning skal sendes til og godkendes af Hillerød Kommune - se 

hvordan på side 39.. 
 

2. Levende lys eller fakler 

• Det er tilladt at opsætte levende lys eller fakler i henhold til gældende 
Afbrændingsbekendtgørelse. 

 
• Ansøgning skal sendes til og godkendes af Hillerød Kommune - se 

hvordan på side 39. 
 

3. Tilladelse til udsmykning 

• Til jul, påske eller ved særlige begivenheder kan forretningsdrivende 
arrangere kollektiv udsmykning. Udsmykningen kan stå i de bøsnin- 
ger, der benyttes til flagstænger. 

 
• Ansøgning med beskrivelse af den planlagte juleudsmykning skal 

godkendes af Hillerød Kommune - se hvordan på side 39. 
 

 

Hillerøds Riddere 

Hillerøds Riddere er en frivillig 
forening i Hillerød. 

Foreningens formål er: At 
udvikle et forum for menne- 
skeligt samvær, oplevelser og 
integration ved at udbygge/ 
udnytte synergien mellem de 
frivillige foreninger, erhvervs- 
livet, kulturelle og kommunale 
ressourcer og frivillige kræfter 
i lokalsamfundet. Dette sker 
bl.a. ved: 

• At støtte med arbejds- 
kraft ved diverse arrange- 
menter 

• At markedsføre forskelli- 
ge aktiviteter 

• At støtte markedsføring 
af Hillerød kommune som 
helhed 

• At støtte nye borgere i 
Hillerød kommune 

• At styrke integration 

 
www. hillerodsriddere.dk 

http://www/
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Kapitel 9 
Renholdelse og glatførebekæmpelse 

 
At der er pænt og rent er en forudsætning for at Hillerøds bymidte 
opleves attraktiv. Alle brugere af et offentligt areal har altid ansvar for 
at bidrage til at holde det rent og pænt og være med til at passe på de 
fælles byrum. 

 
 
 

1. Renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse 

• Hillerød Kommune har ansvaret for tømning af skraldespande, ren- 
hold af byrumsinventar og belægninger. 

 
• Hillerød Kommune har ansvaret for glatførebekæmpelse og sneryd- 

ning. 
 

• Gågaderne ryddes for sne i dagtimerne. På udstillingsarealer ryddes 
kun, hvor der ikke er opsat udstilling. 

 
• Kommunen opkræver grundejerne en afgift. Afgiftens størrelse er en 

andel af de samlede udgifter til renholdelse af gaden. 
 

• Andelen beregnes af gågadearealet foran ejendommen fra facaden til 
midten af færdselsarealet. 

 
• For Torvet og i Møllestræde beregnes arealet i en linje i 6 m´s afstand 

fra facaden. 
 

• For strækningen Slotsgade 41 - 59 c beregnes andelen af arealet fra 
facaden til kantsten mod kørebanearealet. 

 

Facadeafgift 

 
Som grundejer skal man 
renholde og vintervedlige- 
holde det offentlige areal / 
fortov ud for egen matrikel, 
jf. lov om offentlige veje 
m.v. . 

 
Byrådet kan beslutte at de 
forpligtelser, der påhviler 
ejerne, udføres ved kommu- 
nens foranstaltning for de 
forpligtedes regning. 

 
I en gågade er det hen- 
sigtsmæssigt, at renhold og 
snerydning foregår i sam- 
menhæng. Derfor betaler 
grundejere, der er omfattet 
af dette regulativ en afgift, 
som anvendes til renhold 
og vintervedligeholdelse i 
gågaderne. 
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Kapitel 10 
Vejarbejder 

 
Den offentlige vej skal tilgodese mange funktioner over jorden. Under 
belægningerne gemmer sig imidlertid rigtig mange forsyningsledninger 
og kabler, med mange forskellige ledningsejere. Ledningsarbejder søges 
altid koordineret, så de medfører færrest mulige gener for vejarealets 
øvrige funktioner og af hensyn til at opnå mest mulig synergi mellem 
arbejderne. 

 

1. Løst gadeinventar 

• Ved vej-, lednings- og kabelarbejder kan Hillerød Kommune kræve, at 
ejerne sørger for at flytte løse udstillingsstande og gadeinventar. 

 

2. Tidsfrister 

• Ved større planlagte vedligeholdelses- eller vejarbejder får ejerne en 
frist på mindst 14 dage. 

 

3. Kompensation 

• Der bliver ikke givet kompensation eller erstatning for arbejder i 
og på offentlig vej, selv om det berører de enkelte udstillings- eller 
udeserveringsarealer. 
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Kapitel 11 
Regulativets ikrafttrædelse 

 
Regulativet gælder for Slotsgade, Torvet, Torvebakken, Frederiksgade og 
Helsingørsgade som vist på s. 3 i dette regulativ. 

 

1. Byrådets beføjelser 

• Gaderne og Torvet er offentlige vejarealer, der bestyres af Hillerød 
Byråd. Vejarealerne kan benyttes på de vilkår, der er fastsat i dette 
regulativ 

 
• Regulativet er vedtaget af Hillerød Byråd og godkendt af Nordsjællands 

Politi i henhold til: 
 

Vejloven, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 80 og 86. 

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, § 92 
 
 

• Regulativet administreres af Hillerød Kommune i samarbejde med 
Nordsjællands Politi. 

 
 
 

2. Revision af regulativet 

• Hillerød Byråd kan til enhver tid beslutte at revidere dette regulativ. 
 
 

 
Dette regulativ træder i kraft den 1. 12. 2019 og erstatter tidligere regulativ. 

Regulativet for gågaderne og Torvet er vedtaget af Hillerød Byråd 

den 28. 08. 2019 

 
 
 
 
 

 
Borgmester / Kommunaldirektør 

Kirsten Jensen Erik Nygreen 
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  Lovgivning  
BILAG 

 
 

 
Lovgrundlag 

Følgende lovbekendtgørelser er grundlag for nærværende regulativ. 
 

 
Lov om offentlige veje m.v. 

Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 
 

Færdselsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, § 92 
 
 

Øvrige lovbekendtgørelser 
 
 

Lov om næring (Næringsloven) 

Lovbekendtgørelse nr. 595 af 14. juni 2011 
 

Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven) 

Lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. Juni 2005 
 

Afbrændingsbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 

Du finder lovene på www.retsinfo.dk 

 

Lokalplaner og sektorplaner 
 
 

Lokalplan 322 Facader og skilte af 26. april 2006 

 
Oversigtskort og 
principskitser 

 
Side 3 Oversigtskort 

- Kørselsretninger 

Side 5 Oversigtskort 

- Parkering 

Side 8 Oversigtskort 

- Anvendelse af Torvet 

Side 11 Principskitse A 

Torvet 1-7 - Torvebakken 

Side 13 Principskitse B 

Nedre Torv, Torvet 4 

Side 15 Principskitse C 

Nedre Torv, Torvet 6-8 

Side 17 Principskitse D 

Helsingørsgade 

Side 19 Principskitse E 

Slotsgade 41-59 

Side 21 Principskitse F 

Slotsgade 9-39, Frederiks- 
gade, Torvet 9 

 
Foto 

Historiske billeder: 

www.danskebilleder.dk 

Øvrige foto: 

Hillerød Kommune og C4 

http://www.retsinfo.dk/
http://www.danskebilleder.dk/
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BILAG 
 
 
 

 

Kontaktoplysninger 

Ansøgninger og spørgsmål i forhold til Regulativ for gågaderne og Torvet 
kan rettes til: 

 
 

Hillerød Kommune 

By og Miljø 

Mail: byogmiljo@hillerod.dk 
 
 

Vejmyndighed 

Hillerød Kommune, By og Miljø - Trafik, Vej og Park 

Mail: trafikvejpark@hillerod.dk 

• Inventar 

• udeservering 

• parkering 
 

 
Frederiksborg Brand og Redning 

Løgismose 3, 3600 Frederikssund 

Mail: beredskab@frederikssund.dk 

• brandvej 
 
 
 

Byggesagsmyndighed 

Hillerød Kommune, By og Miljø - Miljø, Byg og Beredskab 

Mail: byg@hillerod.dk 

• facaderenovering 

• facadeskiltning m.m. 
 

 
C4 Foreningen 

C4, Krakasvej 17, Citykoordinator 

Mail: info@c4.dk 

 

 
Nordsjællands Politi 

Station Midt 

Østergade 1 

3400 Hillerød 

 

 
Se mere på Hillerød Kommu- 
nes hjemmeside på: 

 

www. hillerod.dk 

 
Se mere på C4 hjemmeside 
på: 

 

www. c4.dk 

mailto:byogmiljo@hillerod.dk
mailto:trafikvejpark@hillerod.dk
mailto:beredskab@frederikssund.dk
mailto:byg@hillerod.dk
mailto:info@c4.dk
http://www/
http://www/
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Ansøgningsskema til stadeplads 
Ansøgningsskema med krav til beskrivelse og krav til bilag kan hentes på Hille- 
rød Kommunes hjemmeside. 

www.hillrod.dk. Søgeordet er stadeplads. 

 
Takstblad 
Gældende takst for henholdsvis stadeplads og plads til madvogn m.m. er 
tilgængeligt på Hillerød Kommunes hjemmeside. 

www.hillrod.dk. søgeord er Takstblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulativ for gågaderne og Torvet er tilgængeligt på www.hillerod.dk 

 

http://www.hillrod.dk/
http://www.hillrod.dk/
http://www.hillerod.dk/
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