
 

Retningslinjer for aktiviteter i vejareal i centerområder 

Vedtaget i Erhvervs, natur- og teknikudvalget 29. maj 2019 



Retningslinjer for aktiviteter i vejareal i 
centerområder på Fanø 

Baggrund 

At give de erhvervsdrivende retningslinjer for brug af vejarealet ud for egen forretning. 

Formål 

a) At sikre fri passage for redningskøretøjer, 
b) At regulere tidsrum for aktiviteter  
c) At sikre, at der tages hensyn til gangbesværede og handicappede. 

 

Centerområder der er omfattet af retningslinjerne: 

Nordby: Fra Hovedgaden 15 (Posthustorvet) til og med Hovedgaden 84 

Fanø Bad: Fra Strandvejen 42 til Strandvejen 63 

Rindby Strand: Fra Kirkevejen ved Vagtbjergvej 1 til Kirkevejen 42 

Sønderho: Vejene i centerområdet øst for Landevejen og Kåvervej til Digevej mod nord.  

Generelle retningslinjer: 

 Aktiviteterne må finde sted ud for egen forretning, evt. i samarbejde med andre 
grundejere på vejen. 

 Aktiviteterne skal afsluttes senest kl. 22.00 søndag – torsdag samt helligdage. 
Aktiviteterne skal afsluttes senest kl. 24.00 fredag og lørdag. 

 Affald skal bortskaffes umiddelbart efter aktivitetens afslutning og arealerne 
fejes/rengøres. 

 Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland er gældende. 

 Regler for musik findes i ”Forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og 
Fanø Kommuner.” 

 Erhvervsdrivende kan søge om tilladelse til at råde over det offentlige vejareal, hos Fanø 
Kommune. Jf. Vejlovene. 
 

Retningslinjer for Nordby: 

 Hele vejarealet i Hovedgaden skal være friholdt i en bredde svarende til den 
brostensbelagte del plus 1 meter på hver side heraf, i det omfang det er en del af 
vejarealet. Resten af vejarealet må benyttes uden ansøgning om at råde over vejareal. 

 Parkering er kun tilladt i afmærkede båse. 

 Sandwich/A-skilte må ikke placeres i vejareal jf. Lokalplan nr. 105. 
 



Retningslinjer for Fanø Bad: 

 Der må ikke anbringes noget på fortov, cykelsti eller anden vejareal. Aktiviteter skal holdes 
på egen matrikel. 
 

Retningslinjer for Rindby Strand: 

 Der må ikke anbringes noget på fortov, cykelsti eller anden vejareal. Aktiviteter skal holdes 
på egen matrikel. 

 Inden for området må der ikke udøves aktiviteter med støjniveauer målt udendørs højere 
end: 40 dB(A) mandag til fredag kl. 07.00-18.00 og lørdag kl. 07.00-14.00,  
35 dB(A) mandag til fredag kl. 18.00-07.00 og lørdag kl. 14.00-07.00 samt søn- og 
helligdage. Jf. lokalplan nr. 42 for Rindby Strand centerområde. 

 

Retningslinjer for Sønderho: 

 Vejarealet i gågadezonen Sønder Land skal være friholdt på den asfalterede del til 
sømmarkeringen på asfalten eller til brostenene/pigstenene. 

 Vejarealet på Landevejen fra Sønderho Strandvej til Digevej skal være friholdt på den 
asfalterede del. 

 Aktiviteter og andet materiel skal holdes på egen matrikel. 

 Sandwich/A-skilte må ikke placeres i vejareal. Jf. lokalplan 106. 

 Parkering er kun tilladt i afmærkede båse og på p-pladser. 
 
 

Vejmyndigheden ved Fanø Kommune bemyndiges til at administrere ordningen. 

 


