
DEN LILLE GULE
for forretningsdrivende i Løkken
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Forord
Den lille Gule er til dig som forretningsdrivende i gågadeområdet i 
Løkken. Den er både et regulativ og en guide. Den lille Gule sætter 
rammerne for, hvordan vi indretter og benytter det fælles byrum, så vi 
skaber en indbydende bymidte til gavn for borgere, forretningsdriven-
de og besøgende. 

Den lille Gule beskriver vores fælles vision for udviklingen af gågade-
området og er samtidig reglsættet for brugen af det offentlige byrum. 

Guiden skal være med til at understøtte udviklingen af Løkken, som en 
moderne urban badeby, hvor nærheden til stranden, molen og havet 
udgør et stort aktiv. 

Den lille Gule er udarbejdet i samarbejde mellem Gågadegrundejerfor-
eningen, forretningsdrivende, Løkken.dk, Løkken Borger- og Håndvær-
kerforening, borgere og Hjørring Kommune. 

Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2022.
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Formål
Den lille Gule giver os en fælles retning for udviklingen af gågade-
området, visuelt og oplevelsesmæssigt. På den måde kan vi målrette 
private og kommunale investeringer, så vi opnår størst mulig værdi og 
effekt for pengene.

Regulativet indeholder regler for, hvordan man kan indrette og bruge 
de offentlige vejarealer og byrummet, så de bliver til størst mulig glæ-
de for Løkkens borgere, forretningsdrivende og turister. 

Det skal være enkelt at få et overblik over, hvilke muligheder og 
begrænsninger der er for vareudstilling, udeservering, parasoller, 
skiltning m.v. 

De fælles regler er udformet, så de understøtter vores fælles vision om 
et attraktivt byliv i Løkken hele året.

Skal vi lykkes med vores ambition, er det nødvendigt, at vi alle følger 
reglerne. Det er også forudsætningen for at få en tilladelse til at bruge 
de kommunale udstillings- og udeserveringsarealer.

Regulativet giver også inspiration til, hvordan du kan udvikle din for-
retnings fysiske udtryk, så den bliver mere indbydende og tiltrækker 
flere kunder og samtidig bidrager til en smukkere helhed for Torvet og 
gågadeområdet, til gavn for alle.  

Den lille Gule peger altså på forskellige tiltag, du som forretningsdri-
vende kan arbejde med, så din butik, café eller restaurant - og bymid-
ten som helhed - bliver mere interessant.
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Læsevejledning
Den lille Gule er opdelt i en række afsnit, så du let kan finde de oplys-
ninger, du har brug for, når du ønsker at anvende/leje det kommunale 
vejareal i forbindelse med din forretning. 

I afsnittet REGLER kan du se, hvilke regler der er gældende for anven-
delsen af et lejet udeserverings- eller udstillingsareal. 

I regulativet kan du også læse, hvordan vi kan hjælpe hinanden med 
at skabe et indbydende fælles byrum og gågadeområde.

Bagest i regulativet er der en række billedeksempler, hvor du kan hen-
te inspiration til, hvordan du kan indrette dit udstillings- eller udeser-
veringsareal eller udvikle din forretnings fysiske udtryk.

Her gælder reglerne i Den lille Gule
Den lille Gule, regulativet, er gældende for området omfattende:
•	 Torvet
•	 Sdr. Strandvej
•	 Nørregade: Fra Torvet til Vendelbogade
•	 Søndergade: Fra Torvet til Møstingsvej
•	 Vrenstedvej: De vestligste 25 meter  
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DET FÆLLES BYRUM 

Sammen skaber vi et indbydende gågadeområde 
Løkken er en særlig kystby, som udmærker sig ved sin interressan-
te kulturarv, de urbane kvaliteter og en usædvanlig kort afstand 
mellem bymidte og hav; det er Løkkens egenart og brand.

Vision
”Gågadeområdet skal være et levende og attraktivt bymiljø året rundt, 
der tiltrækker flere gæster og besøgende og understreger Løkken som  
en moderne, urban badeby”.

For at realisere visionen vil vi samarbejde om:

•	 At skabe et gågadeområde med en god balance mellem det 
offentlige og det kommercielle byrum

•	 At give gågadeområdet et kvalitetsløft, der styrker oplevelsen 
af det samlede byrum

•	 At styrke et sammenhængende udtryk for vores fælles, offent-
lige byrum, der understøtter byens brand

•	 At tydeliggøre og udnytte potentialet i den tætte forbindelse 
mellem bymidte og Løkken Moleleje

•	 At videreudvikle mulighederne for at skabe et bymiljø, der 
også er attraktivt i de kolde og mørke måneder
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DET FÆLLES BYRUM 

Vores fælles byrum
Borgere og forretningsdrivende i Løkken ønsker et levende og aktivt 
gågadeområde, som indbyder lokale og gæster til at slå sig ned og 
nyde bylivet. Der skal være plads til både offentlige siddepladser og 
fortovsrestauranter og caféer, så alle føler sig velkomne. 

Torvet og gågadeområdet er møbleret med et flytbart møblement 
bestående af plantekasser i cortenstål med hjemmehørende planter 
og siddeplinter i azobetræ. 

Møblementet giver mulighed for forskellige indretninger af Torvet, 
som aftales med de forretningsdrivende og borgerne. 

Løse gule ”Løkken-stole” giver mulighed for at slå sig ned, hvor der 
er sol og læ på Torvet, og er et nyt identitetsskabende element. Den 
gule farve, cortenstål og det sølvgrå azobetræ bidrager til oplevelsen 
af et sammenhængende strøg fra Torv til molespids med referencer til 
stranden og materialerne, der er brugt på Læmolen og Klitpladsen. 
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KVALITETSLØFT 

Sådan bidrager du til det fælles kvalitetsløft
Skal vi lykkes med vores vision og give gågadeområdet et kvalitetsløft 
efter en fælles plan, må vi have fælles regler for brugen af det offent-
lige byrum. Det betyder, at når du som forretningsdrivende ønsker at 
benytte det offentlige vejareal til at styrke og udvikle din forretning, 
skal du følge de fælles regler.

Reglerne skal tilgodese både funktionelle og æstetiske hensyn og de 
fælles forventninger til, hvordan området bruges. Alt sammen for at 
højne kvaliteten og styrke Løkkens identitet som en moderne badeby, 
hvor nærheden til strand og hav afspejler sig i byens rum. 

Den fysiske fremtoning er det første indtryk, den besøgende får af 
byen. 

Velholdte bygninger med interessante butiksfacader eller indbydende 
cafeer og restauranter, hvor vareudstilling, skiltning og udeserve-
ringsmøblementet er nøje udvalgt, signalerer kvalitet og omhu, og at 
man i Løkken gør sig umage for at give kunder og besøgende en god 
oplevelse.

Alle elementer – skiltning, udstilling, møblement og indretning, farver 
og kvalitet - spiller en vigtig rolle i opbygningen af den enkelte butiks/
cafés/restaurants identitet og for den fælles helhed. 

Det er vigtigt, at du som forretningsdrivende overvejer hvilke elemen-
ter, der understøtter både dit brand og det sammenhængende udtryk 
i gågadeområdet.
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KVALITETSLØFT

Målet med de fælles regler er bl.a. at skabe et kvalitetsløft på Torvet og 
i gågadeområdet, som får din butik/café/restaurant til at fremstå i en 
mere overskuelig og indbydende helhed. 

I Den lille Gule har vi et særligt fokus på følgende elementer, som har 
stor betydning for oplevelsen af Torvet og gågadeområdet:

•	 Afskærmning af udeservering
•	 Parasoller
•	 Skiltning
•	 Vareudstilling

Gør dine naboer sig umage og skaber kvalitet, gavner det både deres 
og din forretning, for sammen kan I tilbyde byens borgere og turister 
noget mere. 

Godt naboskab og samarbejde er vejen frem.
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BRUG AF BYRUMMET

Når du skal bruge byrummet
Alle, der ønsker at benytte vejarealet i gågadeområdet, skal følge 
reglerne i Den lille Gule. Nogle ting kræver en konkret tilladelse fra 
Hjørring Kommune.

Kommunen er meget positiv overfor at gågadeområdet benyttes til 
ophold, udeservering og udstilling af varer mv. samt forskellige mid-
lertidige aktiviteter og arrangementer, der stimulerer bylivet. 

Der skal bl.a. tages hensyn til nødvendig trafik gennem Torvet og 
gågadeområdet, f.eks. redningskøretøjer, varetilkørsel og muligheden 
for at komme ind i forretninger og boliger. Samtidig skal det være rart 
at opholde sig på Torvet og i gågaderne. 

Det er vigtigt for oplevelsen af Løkken, at gaderummene er indbyden-
de med pænt inventar og med en indretning, der passer til byrum-
mets størrelse, byens arkitektur og beliggenhed ved havet.

Der er stor interesse for at bruge gågadeområdet til forskellige aktivi-
teter. For at tage mest mulig hensyn til de forskellige interesser, er der 
brug for et sæt regler, som fremgår af Den lille Gule.
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BRUG AF BYRUMMET

Udeservering, vareudstilling og skiltning 
Udeservering og vareudstilling på det offentlige gadeareal kan bidra-
ge positivt til livet i byen, hvis man vælger inventar af god kvalitet, 
som bidrager til en fælles helhed og til den enkelte butik/restaurant/
cafés egen identitet. 

Udeserveringerne skal udformes og møbleres sådan, at gågadeområ-
det fremstår som et åbent offentligt byrum. Det er vigtigt, at eksem-
pelvis læskærmning ikke danner indhegninger, så Torvet virker trangt 
og ”privatiseret”.

Borde, stole, parasoller og lignende bør placeres, så det virker harmo-
nisk i forhold til restaurantens/cafeens facade og gadebelægningen 
samt gadebilledet som helhed.

Skiltningen i gågadeområdet må ikke fremstå som en skov af skilte,  
hvor den enkelte forretningsdrivendes budskab forsvinder i mæng-
den. Skiltningen skal derimod bidrage til oplevelsen af et imødekom-
mende byrum, hvor de forretningsdrivende tilbyder noget forskelligt 
og supplerer hinanden.

Kommerciel anvendelse af byrummet
Ønsker du at benytte det offentlige vejareal til udeservering eller 
vareudstilling, kræver det en lejeaftale med Hjørring Kommune, og at 
du følger reglerne for at bruge vejarealet. 

Hvis du ikke følger reglerne, ser kommunen det som en misligholdelse 
af lejeaftalen. I sidste instans kan kommunen nægte at leje arealet ud.
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REGLER 

Færdsel i gågadeområdet
Gågadeperiode

I perioden fra palmesøndag til og med uge 42 skiltes er der gågade. I 
den øvrige tid skiltes området som lege-/opholdsgade.

Gågade

Når der er gågade er varelevering indenfor gågadeområdet tilladt i 
det skiltede tidsrum - men vis hensyn overfor de gående. 

Udenfor dette tidsrum skal varer leveres med bure, palleløftere eller 
lignende sådan, at der er plads og ro til byens gæster i gaderne. 

Gågadeområdet
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REGLER 

Har du behov for anden kørsel i gågaden, skal du have en kørsels-
dispensation. Du kan læse mere om reglerne for kørselsdispensatio-
ner til gågaden på Hjørring Kommunes hjemmeside www.hjoerring.
dk. Det er også her du skal ansøge, hvis du er berettiget til at få en 
kørselsdispensation.    

Lege-/opholdsgade

Når der er lege-/opholdsgade er det tilladt at køre her, men det skal 
ske under hensyntagen til de bløde trafikanter og med en maksimal 
hastighed på 15 km/t. Det betyder også, at al parkering indenfor 
zonen er forbudt. 
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REGLER 

Regler for leje af vejareal til udstilling eller udeservering
Leje af vejareal

Forretningsdrivende har mulighed for at leje en del af det offentlige 
vejareal, som ligger foran deres forretning til udstilling og udeserve-
ring. Reglerne for hvordan arealet kan anvendes fremgår af afsnittet 
”Regler for brug af vejarealet til udstilling og udeservering”.   

Arealet til udstilling/udeservering er defineret som arealet mellem 
facaden og til og med chaussestensbåndet. 

Dog er der er undtagelser på Torvet, hvor arealerne til udeservering er 
større. 

Udstillings-/udeserveringsarealet tilknyttet den enkelte forretning er 
markeret på den pågældende lejekontrakt.

Ens regler
Reglerne for anvendelsen af det lejede vejareal er ens i hele det områ-
de, som Den lille Gule dækker. 
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REGLER 

Lejeaftale

Ønsker du at leje arealet udenfor din butik, skal du tage kontakt til 
Hjørring Kommunes vejafdeling. 

Når du har indgået en aftale med kommunen, og der foreligger en un-
derskrevet lejeaftale, får du råderet over det vejareal, som er markeret 
på kortbilaget til lejeaftalen. 

Ansvar

Dit ansvar og dine forpligtigelser i forhold til det lejede areal fremgår 
af lejeaftalen.

Husk

Hvis du ønsker at leje et vejareal, skal du overholde reglerne 
i Den lille Gule.

Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse
Sne og glatføre

Hjørring Kommune har som udgangspunkt ansvaret for at rydde sne 
og bekæmpe glatføre på færdselszonerne. På de øvrige arealer er 
det de enkelte grundejere, som har pligt til sørge for snerydning og 
glatførebekæmpelse. 

Som lejer af udstillings- og udeserveringsarealer er det derfor dit eget 
ansvar at holde arealerne ryddet for sne, hvis du ønsker at bruge area-
lerne til udstilling eller udeservering. 

Renholdelse og affald
Lejere af det offentlige vejareal er forpligtede til at renholde det lejede 
vejareal. 

Hjørring Kommune sørger for at opstille et passende antal affaldsbe-
holdere i udstillingszonen. Beholderne tømmes og vedligeholdes af 
kommunen.
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REGLER 

Regler for brug af vejarealet til udstilling/udeservering
Der gælder følgende regler for brugen af det offentlige vejareal til 
udstilling/udeservering:

•	 Din udstilling/udeservering skal opstilles indenfor det lejede veja- 
 real, som fremgår af lejeaftalen.

•	 Du kan ikke fremleje arealet til andre.

•	 Prisen for leje af det offentlige vejareal fastsættes i Hjørring Kom-  
 munes takstblad.

•	 Hjørring Kommune kan opsige lejeaftalen med kort frist, når dette  
 er begrundet i vej-, færdsels- og ledningsmæssige forhold. Kom-  
 munen kan også opsige aftalen, hvis der er tale om manglende   
 vedligeholdelse eller overtrædelse af de fastsatte vilkår.

•	 Når du udstiller varer i udstillingszonen, skal varerne    
 være i overensstemmelse med varesortimentet i din forretning. 
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REGLER 

•	 Du kan udstille varer på stativer, borde og lignende, der skal op-  
 stilles løst på belægningen.

•	 Du må ikke opstille salgsboder, pølsevogne m.v. i det lejede areal.

•	 Du har mulighed for at opstille 1 identitetsskabende element eller  
 1 morskabsautomat (vippedyr, slikautomat, legetøjsautomat) eller  
 lignende i det lejede areal.

•	 Dit inventar skal stilles op, så det ikke dækker for døråbninger,   
 adgangen hertil eller offentligt byinventar. Inventaret skal holde   
 en afstand på mindst 60 cm til brandhaner og ledningsskabe mv.   
 og må ikke være til gene for vare- og redningskørsel.

•	 Du må ikke selv bore huller, banke søm i eller lave lignende ind-  
 greb i belægningen. Hjørring Kommune kan give tilladelse til   
 huller til parasoller og stakitter. Arbejdet udføres af Hjørring   
 Kommune for din regning. 

•	 Ønsker du huller boret, kan du tage kontakt til Hjørring Kommu-  
 nes vejafdeling. Vi opfordrer dig dog til at benytte eventuelle   
 eksisterende huller.

•	 Som lejer har du selv ansvaret for eventuel skade på dit møble-  
 ment, udstillede varer og andet inventar. Du har også ansvaret for  
 eventuelle skader, som dit udstillede inventar pådrager forbipas-  
 serende.

•	 Udstillings-/udeserveringsarealet skal altid holdes rent og rydde-  
 ligt, og alt affald skal fjernes hver dag. Hjørring Kommune kan   
 kræve, at du som lejer skal opsætte affaldsbeholdere på det lejede  
 vejareal.  
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REGLER 

Regler for afskærmning af udeserveringsareal

Du kan indrette og afskærme serveringsarealet ved din restaurant/
café efter følgende retningslinjer:

•	 Pullerter med en højde på max 0,9 m. Sprøjtemalet i sort, koksgrå,  
 galvaniseret, cortenstål eller ubehandlet hårdttræ (sølvfarvet). 

•	 Glasskærme med en højde på max 0,9 m uden ramme og op-  
 sprosning. For at skabe yderligere læ, kan du på særligt vindudsat- 
 te steder - efter konkret og individuel aftale med Hjørring Kom-  
 mune - opsætte glasskærme med en højde på max 1,60 m.

•	 Plantekasser i ubehandlet hårdttræ (sølvfarvet) eller cortenstål   
 med en højde på mellem 45 og 65 cm. Kasser i træ må ikke   
 udføres med runde/rundede bjælker og/eller krydsede hjørne-  
 konstruktioner. De må ikke opstilles, så de samlet får karakter af   
 privat indhegning. Kasserne skal tilplantes med hjemmehørende   
 planter som hjelme, marehalm, havtorn, engelskgræs, smalbladet  
 timian og blåhat. Der må ikke anvendes planter i plast, sommer-  
 blomster og lignende. 
•	 Løkkenhegn med en højde på max 0,9 m. For at skabe yderligere   
 læ, kan du på særligt vindudsatte steder - efter konkret og indivi-  
 duel aftale med Hjørring Kommune - opsætte de til hegnet   
 hørende glasskærme. 

•	 Afskærmninger skal monteres i nedstøbningsrør fastgjort i belæg - 
 ningen. Rørene monteres af Hjørring Kommune for lejers regning.

•	 Du må ikke opsætte reklamer eller produktnavne på  afskærmnin- 
 ger eller plantekasser.

•	 På afskærmninger kan restaurantens/caféens navn og logo skrives  
 diskret med bogstaver i hvid, sort eller koksgrå med max bogstav  
 højde på 20 cm. Bogstaverne skal være opsat på én vandret linje.
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REGLER 

•	 Inventar på udeserveringsarealer kan blive stående i vinterpe-  
 rioden, men må ikke fremstå som oplag. Det afskærmede vejareal  
 skal være fuldt møbleret eller udsmykket sådan, at arealet ikke   
 giver indtryk af et tomt efterladt område.

•	 Du må ikke etablere trædæk, gulvtæppe eller andet ovenpå den   
 faste belægning.

Varmelamper og ledlys
•	 Det er tilladt at montere el-varmelamper og ledlys (ikke kulørte)   
 under parasoller og markiser.

•	 Fritstående terrassevarmere kan opstilles i mindre omfang. Der   
 kan max opstilles en terrassevarmer/stander pr. 10 m2 udeserve-  
 ringsareal. 

Løkkenhegn
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REGLER 

Regler for parasoller

•	 Du må opstille ensfarvede lærredsparasoller uden påtryk på du-  
 gen. Borten/nedhænget på parasoller kan påføres forret-  
 ningens navn eller en diskret reklame. Parasollerne skal være   
 intakte. 

•	 I udeserveringsarealer må parasollerne have en spændvidde på   
 max. 4,0 m og på øvrige arealer - fx ved butikker - må spænd-  
 vidden max være 2,5 m.

•	 Parasolskærme skal opsættes så højt, at de ikke er til gene for   
 gående. Det betyder, at der skal være min. 2,2 m frihøjde over   
 belægningen, når parasollen er slået ud. 

•	 Sørg for, at de udslåede parasolskærme holder sig indenfor dit   
 lejede areal, og at parasoller er lukket sammen udenfor åbnings-  
 tid.

•	 Parasollerne skal være fritstående, dvs. monteret på en lodret   
 stang uden tilt. 
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REGLER 

•	 Parasolstangen fastmonteres solidt, direkte ned i belægningen i et  
 nedstøbningsrør. Hjørring Kommune monterer røret for lejers   
 regning, sådan at det indgår harmonisk i forhold til gadelinjen. 

•	 Har du flere parasoller til samme butik/restaurant/café, skal de   
 være ens.

Regler for sejl, pavilloner m.v.
•	 Sejl, telte, pavilloner og fristående baldakiner kan ikke    
 tillades i udstillings- og udeserveringsarealer.

Regler for markiser 
•	 Ønsker du at montere markiser, som rækker ud over det offentli-  
 ge vejareal, skal de godkendes efter den gældende lokalplans   
 bestemmelser, hvoraf det fremgår, at de skal tilpasses den enkelte  
 bygning og områdets helhed. 
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REGLER 

Regler for skiltning 
Facadeskilte
Facadeskilte skal være i overensstemmelse med reglerne i den gæl-
dende lokalplan for området. 

Løse skilte ved butikker
•	 Du må have op til 2 løse skilte. Hvis din forretning har en facade-

længde på mere end 20 m, har du lov til at stille 1 skilt mere op for 
hver 10 m facade herudover.

•	 Du må bruge løse gadeskilte i form af A-skilte og fjederskilte. Det 
enkelte skilts samlede størrelse -  inklusiv eventuelle fødder/fjeder 
- må ikke være mere end 1,2 m i højden og 0,75 m i bredden.

•	 Skilterammen og -stativet skal være udført i metal eller træ i far-
verne natur/ubehandlet (sølvgrå), koksgrå eller sort og din butiks 
skilte skal være ens. Skilterammen må gerne indeholde restauran-
tens/cafeens/butikkens navn eller et produktnavn/-logo.

Løse skilte ved restauranter/cafeer 
•	 Du må have op til 2 løse skilte. Hvis din restaurant/café har en 

facadelængde på mere end 20 m, har du lov til at stille 1 skilt mere 
op for hver 10 m facade herudover.

•	 Du må bruge løse gadeskilte i form af A-skilte og fjederskilte. Det 
enkelte skilts samlede størrelse -  inklusiv eventuelle fødder/fjeder 
- må ikke være mere end 1,2 m i højden og 0,75 m i bredden.

•	 Du må placere dine løse gadeskilte i form af A-skilte og fjederskil-
te indenfor eller umiddelbart udenfor serveringsarealet. Placerer 
du skiltene udenfor arealet, skal de placeres sådan, at hvert skilt 
har en fod indenfor serveringsarealet eller sådan, at skiltets fod 
rører afskærmningen af udeserveringsarealet.

•	 Løse skilte udenfor serveringsarealet må først opstilles efter kl. 11 
af hensyn til varelevering til forretningerne.
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REGLER 

•	 Ved restauranter/cafeer med afskærmning må du have op til to 
skilteplader/bannere på høj gadestander. Skilteplade/banner 
må max være 60 cm bredt inkl. ramme. Overkant af skilteplade/
banner inkl. ramme må max være 2,65 m over terræn/belægning. 
Underkant af skilteplade skal minimum være 60 cm over terræn/
belægning. 

•	 Skilteplade/banner på høj gadestander må kun placeres indenfor 
det afskærmende serveringsareal.

•	 Skilterammen og -stativet skal være udført i metal eller træ i far-
verne natur/ubehandlet (sølvgrå), koksgrå eller sort og din butiks 
skilte skal være ens. Skilterammen må gerne indeholde restauran-
tens/cafeens/butikkens navn eller et produktnavn/-logo.

•	 Har du udeservering, kan du ved indgangen til dine serverings-
arealer opstille en skilteplade/-bord med menukort. Skiltepla-
de/-bord må have en højde på max 1,2 m og en størrelse  
på 0,5 x 0,5 m. 
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Regler for skiltning

Digitale skilte 
Efter konkret ansøgning kan Hjørring Kommune give tilladelse til 
opsætning af et digitalt skilt.

Der må maksimalt opsættes 1 digitalt skilt pr. restaurant/café. Skiltet 
skal placeres ved indgangen til restauranten/caféen eller umiddelbart 
indenfor indgangen til udeserveringsarealet.

Skærmen må bruges til følgende:

•	 Visning af navn, logo og menukort

•	 Interaktivitet f.eks. med visning af en konkret ret på menukortet

•	 Ved inaktivitet over 20 sekunder skal velkomstsiden vises

•	 Der må ikke afspilles lyd

•	 Der må ikke afspilles film

•	 Skærmen må kun være tændt, når forretningen har åbent

Skærmen skal opfylde følgende kriterier:

•	 Maks. have en størrelse på 21”

•	 Skærmen må ikke blænde, og lysstyrken skal tilpasses omliggen-  
 de lys (lyssensorer)

•	 Skærmen må ikke flimre

•	 Skærmen må monteres på bord eller stander. Skærmen må   
 ikke placeres højere end 1,10 m over belægningen. Skærmen må   
 vinkles op til 45 grader.
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Regler for midlertidig skiltning
•	 Der kan lejlighedsvis opstilles skilte med information om of-  
 fentlige arrangementer og events i byen. Aftal med kommunen,   
 hvor i byrummet skiltene kan stilles op. 

Regler for fælles julebelysning i byrummet
•	 Du skal have tilladelse til at tilslutte julebelysning. Hjørring Kom-

mune skal godkende belysning og tilslutning, så vi sikrer, at det 
gøres lovligt og uden at skade det faste inventar. 

•	 Den fælles juleudsmykning må tidligst sættes op og tændes den 1. 
november. 

•	 Juleudsmykning og julebelysning skal tages ned senest 10. januar. 

Regler for guirlander, flag og bannere 
•	 Reklameflag, beachflag, guirlander og bannere kan kun tillades 

ved særlige arrangementer. Husk, at du skal have tilladelse fra 
kommunen.
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Regler for stadepladser og arrangementer
Stadepladser
Der skelnes mellem forskellige former for brug af stadepladser:

•	 I forbindelse med arrangementer

•	 Kommercielt salg med fast stade

•	 Kommercielt salg med mobilt stade

– mindre (under 2,5 m2)
– større (over 2,5 m2)

Alle former for brug af stadepladser kræver en tilladelse fra Hjørring 
Kommune

Hjørring Kommune vil i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret 
vurdering af, om der kan sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling 
under udlejen. Der gives ikke tilladelse til salg af produkter, der tilhører 
samme varegrupper eller produkter, som de nærmste omkringliggen-
de forretninger sælger. 

Kommercielt salg med fast stade
Faste kommercielle salgsboder tillades ikke indenfor gågadeområdet. 

Hjørring Kommune giver ikke tilladelse til opstilling af gadesalg med 
samme produktsortiment, som findes i en fastliggende forretning 
indenfor en afstand af 500 meter.

Kommercielt salg med mobilt stade
Med mobilt stade menes, at der tages ophold maksimalt 1 dag hvert 
sted. Der skelnes mellem mindre og store mobile salgsvogne.  

•	 Der kan som udgangspunkt gives tilladelse til mindre mobile   
 salgssteder alle steder i gågadeområdet.

•	 Større mobile salgsvogne tillades kun ud for forretningslokaler,   
 som er nedlukkede udenfor højsæsonen, det vil sige fra 1.   
 november til påske.



27

REGLER 

Dette tillades på forsøgsbasis med en samlet forsøgsperiode på to 
år, der løber frem til påsken 2024. Herefter tager Hjørring Kommune 
praksis op til genovervejelse. 

Betaling og vilkår i forbindelse med leje af stadepladser 
Ved udlejning af stadepladser med et kommercielt formål opkræves 
der leje i henhold til Hjørring Kommunes takstblad. Derfor skal CVR 
nummer oplyses ved ansøgning til kommercielle formål.

Det er lejers ansvar at efterlade pladsen i pæn og ryddet tilstand. 
Opstilles der inventar i forbindelse med stadepladsen, skal inventaret 
leve op til reglerne i dette regulativ, Den lille Gule. 

Arrangementer
Der kan, afhængig af arrangementets art og udbredelse, som ud-
gangspunkt gives tilladelse til afholdelse af arrangementer i hele 
gågadeområdet. 

Ved afholdes af koncerter eller lignende henvises endvidere til regler-
ne i forbindelse med dette, som kan ses på www.hjoerring.dk.
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Første indtryk er som et visitkort
Gågadeområdets stemning og fysiske udtryk i form af butiksfacader, 
udstillinger og udeserveringer, er det første indtryk kunder og besø-
gende får, inden de vælger eller fristes til at kigge indenfor i en butik 
eller slå sig ned på en restaurant. 

Derfor er det vigtigt, at butikkers udstilling og cafeer og restauranters 
udendørs møblering skaber positiv opmærksomhed og er med til at 
iscenesætte byens kvaliteter. Kunder og besøgende skal motiveres til 
at handle, nyde god mad og blive lidt længere og derved være en del 
af bylivet.

På de følgende sider viser vi en række eksempler, som skal illustrere 
baggrunden for reglerne i Den lille Gule og give dig inspiration til, 
hvordan du kan udvikle din forretnings fysiske udtryk.
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Udeservering
Et møblement i god kvalitet og et design, som understøtter caféens/
restaurantens menukort, signalerer helhedstænkning og virker mere 
indbydende end et mere tilfældigt møblement. 

Større udeserveringsarealer kan med fordel opdeles i mindre rum ved 
hjælp af eks. plantekasser. Der kan anvendes andre elementer, der ind-
går i en samlet idé for møbleringen. 

Less is more - et inventar i et enkelt og sammenhængende design/
udtryk skaber en tydelig identitet for caféer/restauranter.
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En enkel og ”usynlig” læskærmning i glas kan være en god løsning. 
Den lader bygning og møblement  træde frem og være med til at give 
restauranten/cafeen identitet i stedet for, at  det er læskærmen, som 
tager opmærksomheden. 

Udeservering - læskærmning
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En tranparent eller let og luftig afskærmning giver en fin mulighed for 
både at sidde i læ og være en del af bylivet omkring udeserveringsare-
alet. Gæsterne oplever at sidde udendørs  - på 1. parket til bylivet.

Samspil og interaktion mellem det kommercielle byliv og andre aktivi-
teter og ophold i byrummet har gode betingelser, når udeserveringer-
ne, som ofte fylder i byrummet, ikke ”lukker sig inde”. 

Lukkede hegn, som skal skærme gæsterne og skabe læ, bliver ofte do-
minerende i byrummet, fordi de deler det op og mindsker den visuelle 
kontakt mellem gæster, der sidder på cafeen/restauranten og i resten 
af byrummet. Afskærminger er ofte nødvendige, men skal tænkes ind 
i den samlede oplevelse af byrummet. 

Et mangfoldigt byliv, hvor der også er plads til hverdagslivet og det 
uformelle møde er til glæde for både borgere og besøgende.
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Vareudstilling og andet inventar 

En velvalgt og begrænset gadeud-
stilling virker indbydende og giver 
plads til, at kunder og forbipasse-
rende også ser vinduesudstillingen 
og får et indkig til selve butikken.

Varerne i udstillingszonen er butik-
kens ”reklamesøjle”, som fortæller 
hvilken type butik og sortiment, 
der er tale om. 

Det er vigtigt, at butikken viser sig fra sin bedste side og kun udstiller 
de bedste varer. Det er dem, der skal trække kunderne ind i butikken. 
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I et overfyldt udstillingsareal ser man 
ikke den enkelte vare, men kun en 
uoverskuelige mængde varer, som 
både fysisk og visuelt fylder på en 
uskøn måde i gaderummet.

Et godt tilbud på en vare kan være et 
fint blikfang, men udsalg året rundt 
signalerer ikke kvalitet.

En enkel udstilling og skiltning sup-
pleret med et par plantekrukker,  som 
inviterer indenfor, fungerer godt i al 
sin enkelhed.
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Parasoller
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Et byrum rummer mange forskellige elementer i form af kommunalt 
byinventar, skilte, vareudstillinger,  borde/stole, parasoller osv. En ræk-
ke enkeltdele som tilsammen kan skabe et noget broget udtryk.

Ens parasoller i byrummet kan bidrage til et mere roligt og sammen-
hængende udtryk, som samtidig kan fremhæve kvaliteten ved butik-
ker og restauranters forskellighed.

Lyse parasoller skaber et let og luftigt udtryk, som kan understøtte ba-
debystemningen i Løkken, nærheden til havet og blive et ”varemærke” 
for den urbane badeby og dens butikker, cafeer og restauranter.

Mørke parasoller skaber et andet udtryk og kræver mere plads og 
modspil af karakterfulde bygninger for ikke at virke dominerende i 
byrummet.

Lyse prasoller skærmer for solen, men er gennemskinnelige og skaber 
derved et behageligt lys i udeserveringsarealet, så oplevelsen af at 
sidde udenfor ikke påvirkes af overdækningen. 
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Skiltning

En vedvarende tilbudsskiltning sender sit eget signal, og forvent-
ningen til varererne inde i butikken påvirkes af de gule out-let skilte.  
Tilbudsskilte anbefales anvendt periodevis, da det ellers kan opleves 
som utroværdigt.
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A-skilte kan være meget forskellige i deres udtryk og sende vidt 
forskellige signaler. Et skilt med et stramt grafisk design, et alternativt 
design eller et spændende farvevalg skiller sig ud fra mængden og 
fanger folks opmærksomhed. 

Skiltets tekst og design kan understøtte butikkens eller restaurantens/
cafeens identitet, varesortiment eller menukort.

Et skilt med falmede billeder eller en sjusket håndskrift virker uambi-
tiøst og uinspirerende. 

Det er ikke mængden af skilte, der skaber opmærksomhed, men kvali-
teten af dem.  
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Gadebelysningen, de oplyste 
butikker og restauranterne, 
der byder velkommen med 
stemningsskabende lys, er med 
til at iscenesætte byens torve 
og gader i de mørke og kolde 
måneder.

Lys i butiksruderne om aftenen, 
når butikkerne er lukket, er med 
til at skabe hyggelige og indby-
dende gader.

Flotte og belyste vinduesudstillinger fremhæver varerne, skaber 
opmærksomhed og får forbipasserende til at stoppe op og studere de 
udstillede varer.
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Butikker som holder lukket i en kortere eller længere perioder kan 
bevare deres synlighed og rolle i bybilledet ved også at have veldeko-
rerede vinduesudstillinger i den periode, hvor de ikke har åbent.

Det skaber god reklame for butikken og bidrager til et levende byrum 
uden mørke og lukkede butiksfacder.

Udsmykkede butiksruder, fx til jul, signalerer omhu og respekt overfor 
for såvel kunder som de øvrige butikker, der holder åbent året rundt. 

Turister og andre besøgende 
forventer et interessant gågade-
område med spændende butikker 
og oplevelser året rundt.

Oplyste butiksruder og indbyden-
de vareudstillinger skaber værdi 
for den enkelte butik og for gåga-
deområdet som helhed.




