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Indledning og baggrund
Aarhus Kommune oplever en stor interesse for at benytte byens forskellige pladser, torve,
grønne områder og andre ”frie” arealer til vidt forskellige typer af arrangementer som koncerter,
teaterforestillinger, udstillinger, løb, cirkus, markeder m.v.
Aarhus Kommune har som mål at være attraktiv som eventby og skabe plads til ”liv i byen” og
ønsker derfor at kunne tilbyde faciliteter, der kan tilgodese de ønskede arrangementer – såvel
store som små og såvel traditionelle som eksperimenterende.
Denne samling af retningslinjer for udendørs arrangementer skal lette den enkelte arrangørs
overblik over, hvor der er muligheder for at afholde netop det arrangement, man har i tankerne.
Mulighederne er mange, og rammerne er gode og spændende. Samlingen indeholder beskrivelse
af retningslinjer for afholdelse af alle typer udendørs arrangementer:
•
•
•
•
•
•

på pladser og torve, hvor der traditionelt afholdes arrangementer,
på øvrige vejarealer,
på grønne områder inden for Ringgaden samt Tangkrogen, Mindeparken og Vestereng,
i de kommunale skove, naturområder og strande,
på øvrige grønne områder, og
på sportsfaciliteter som NRGi-park, Jydsk Væddeløbsbane og Cykelbanen, hvor
beskrivelserne er koncentreret om de myndighedsmæssige forhold, idet lejevilkår for
disse faciliteter aftales direkte med disse steders driftsansvarlige.

For hver lokalitet/lokalitetstype er der udarbejdet en lokalitetsbeskrivelse, der fastlægger, hvem
der skal ansøges, hvad der er mulighed for, og hvilke hensyn der evt. skal iagttages.
Der vil efter konkret vurdering også være mulighed for at afholde arrangementer på lokaliteter,
der ikke indgår i samlingen. Det vil ske på samme vilkår som er gældende for tilsvarende
lokaliteter. Såfremt brugen af en sådan lokalitet udvikler sig til noget tilbagevendende, vil der
blive udarbejdet en lokalitetsbeskrivelse for lokaliteten.
De beskrevne retningslinjer er principielt gældende i perioden 2013-2016, men der er en
indbygget mulighed for justering efter 2 år, hvis der konkret viser sig behov derfor.
Samlingen fastsætter ikke vilkår for afholdelse af arrangementer på private arealer eller på
arealer, der ejes af andre offentlige myndigheder. Sådanne arrangementer skal aftales direkte
med ejerne og vil naturligvis skulle overholde de relevante myndigheders vilkår, jf. side 4-5.
De beskrevne retningslinjer er vedtaget i medfør af kapitel 10 i ”Bekendtgørelse om
miljøregulering af visse aktiviteter” af 13.6.2012, der fastlægger, at kommunalbestyrelsen kan
vedtage sådanne lokale forskrifter, og at kommunalbestyrelsens vedtagelse af sådan forskrifter
ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
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Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes arealer til arrangementer
Aarhus Kommunes offentlige arealer kan benyttes til arrangementer, hvor der ved fri entre eller
mod betaling er offentlig adgang - som udgangspunkt kan arealerne ikke anvendes til lukkede
firmaarrangementer eller tilsvarende.
Når man som arrangør ønsker at anvende et af Aarhus Kommunes arealer til afholdelse af et
arrangement, skal man altid som det første tage kontakt til arealets ejer/udlejer – kontaktinformationer for disse er derfor anført som første oplysning i hver lokalitetsbeskrivelse.
Ved denne første kontakt vil det umiddelbart kunne afklares, om det påtænkte arrangement kan
gennemføres på den ønskede lokalitet, eller om det eventuelt skal søges afholdt på en anden
lokalitet eller på et andet tidspunkt. Samtidig vil arealets ejer/udlejer ved en indledende
drøftelse kunne vejlede ansøger i forhold til optimal indretning, opstilling m.v. samt om, hvilke
myndighedstilladelser der evt. vil være nødvendige for netop det aktuelle arrangement.
Når arealbookingen er på plads skal ansøgninger til andre relevante myndigheder foretages. Det
er arrangørens opgave at sikre, at alle relevante tilladelser for et arrangement er indhentet.
For visse arrangementer kan der være forhold, der gør det nødvendigt at afholde et
koordineringsmøde med de relevante myndigheder. For at lette sagsgangen medvirker arealets
ejer/udlejer og de relevante myndighedsrepræsentanter naturligvis til afklaring om optimalt
tidspunkt og forberedelse for et sådant møde.
Såfremt en arrangør ikke overholder givne vilkår for afholdelse af et arrangement kan det få
konsekvenser for vurderingen af arrangørens fremtidige mulighed for at afholde arrangementer
på Aarhus Kommunes arealer.
Alt afhængig af arrangementets art kan det være nødvendigt at indhente tilladelse fra følgende:
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•

Arealets ejer/udlejer skal altid ansøges som det første – og her vil man kunne få
vejledning i hvilke øvrige tilladelser, der er nødvendige for gennemførelsen af det
aktuelle arrangement.

•

Østjyllands Politi (tlf. 87 31 14 48) skal iflg. ”Bekendtgørelse om offentlige forlystelser”
give tilladelse til koncerter m.v., ligesom politiets tilladelse skal indhentes vedr.
færdsels- og ordensmæssige forhold samt til evt. lejlighedsbevilling til udskænkning af
alkohol. Ansøgning og henvendelse om tilladelse til offentlige arrangementer skal
sendes til ojyl-sikker-opa@politi.dk eller til adressen Østjyllands Politi, att. OPA,
Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C. Ansøgning om tilladelse til udskænkning og servering
skal sendes til ojyl-sarlov-aarhus@politi.dk eller til adressen Østjyllands Politi, att.
Særlov Aarhus, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C.

•

Aarhus Brandvæsen, Indsatslederens Kontor (tlf. 86 76 76 76; email:
brandvaesen@aarhus.dk) - med henblik på etablering af de nødvendige beredskabs- og

sikkerhedsforanstaltninger.
•

Trafik og Veje, Vejadministrationen (tlf. 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk) hvis arrangementet holdes på et vejareal, et torv eller en tilsvarende plads eller når et
arrangement påvirker trafikforholdene eller hvis man ønsker at ophænge vejvisningsskilte, reklameskilte og lign., jf. Vejlovens bestemmelser og ”Retningslinjer for råden
over vejareal i Aarhus Kommune”.

•

Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (tlf. 29 20 89 10; email: jmad@aarhus.dk) - hvis et
arrangement indebærer, at buslinjer skal omlægges eller ekstrabusser skal indsættes.

•

Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet (tlf. 89 40 25 50; email:
bygningsinspektorat@mtm.aarhus.dk) - ved opbygning af scener eller andre
konstruktionsagtige opstillinger, jf. ”Retningslinjer for midlertidig opstilling af scener,
publikumsopbygninger samt telte”.

•

Fødevarestyrelsen, (tlf. 72 27 69 00; email: fvst@fvst.dk) - hvis der håndteres fødevarer
ved lejlighedsarrangementer vil proceduren normalt være, at Fødevarestyrelsen ved
stikprøve/kontrolbesøg vil sikre, at arrangøren overholder de retningslinjer for sikring af
de sundhedsmæssige forhold, der fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Markedsboder/Sider/Forside.as
px

•

Natur og Miljø, afdelingen Virksomheder og Jord (tlf. 89 40 27 55; email:
virksomheder@mtm.aarhus.dk) - for fastsættelse af lydniveau, hvis der spilles musik
eller på anden måde frembringes høj lyd ved arrangementet.

•

Natur og Miljø, afdelingen Grønne Områder (tlf. 89 40 27 55; email:
naturogmiljo@aarhus.dk) - hvis arrangementet holdes i eller passerer en kommunal park
eller skov eller et andet kommunalt areal med træer, busketter eller græsområder.
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Regler for brug af arealerne til arrangementer
Følgende vilkår gælder for afholdelse af arrangementer på alle kommunale arealer:
• der skal som det første indhentes godkendelse fra arealets ejer/udlejer, for at sikre at det
ønskede arrangement kan afholdes på det ønskede areal på det ønskede tidspunkt.
• der skal evt. betales en fastsat lejeafgift for at anvende arealet til det aktuelle
arrangement. Disse afgifters størrelse fastsættes ved fremskrivning af de takstvilkår,
der vedtages af Aarhus Byråd.
• der skal indhentes alle fornødne (myndigheds-)tilladelser til arrangementet.
• arrangøren er ansvarlig for at sikre trafikafviklingen, herunder parkering og
ekstraordinær transport.
• arrangøren skal opstille et passende/foreskrevet antal toiletter og affaldsbeholdere.
• arrangøren har ansvar for, at arrangementsarealet og eventuelt påvirkede omgivelser
afleveres rengjorte og i pæn og opryddet stand. Utilstrækkelig oprydning/rengøring vil
blive udbedret af Aarhus Kommune på arrangørens regning.
• arrangøren skal afholde udgifterne til udbedring af eventuelle skader bevoksninger,
belægninger og inventar i øvrigt. Arbejdet vil blive iværksat af Aarhus Kommune på
arrangørens regning.
• såfremt det kræves af udlejer skal arrangøren præsentere en forsikring, stille en
bankgaranti eller på anden aftalt måde stille sikkerhed for, at der er dækning for
udlejers udgifter til eventuel retablering af det lejede område. Størrelsen på
sikkerhedsstillelsen fastsættes i hvert enkelt tilfælde af udlejer, efter principperne
beskrevet i afsnittet om garantistillelse på side 10.
• arrangøren bærer det fulde ansvar for eventuelle uheld/ulykker, der måtte ske i
forbindelse med arrangementet.
• arrangøren bærer selv ansvaret for, at den af arrangøren valgte indretning af f.eks.
scene-, backstage- og publikumsarealer giver mulighed for hensigtsmæssig afvikling
og et ønsket/tilstrækkeligt deltagerantal.
• arrangøren skal have en ansvarlig kontaktperson til stede på pladsen under hele
arrangementet – og denne kontaktperson skal medbringe en kopi af alle givne
tilladelser med henblik på forevisning ved forlangende.
• det er ikke tilladt at anvende et arrangementsareal til overnatning, når bortses fra
nødvendigt vagtpersonale eller andet tilsvarende personale, der er fast tilknyttet det
aktuelle arrangement.
• udlejer er til enhver tid berettiget til at stoppe et arrangement, hvis de fastsatte vilkår
ikke overholdes.
• hvis en arrangør ikke overholder fastsatte vilkår kan arrangøren ikke efterfølgende
forvente at få tilladelse til at benytte Aarhus Kommunes arealer til afholdelse af
arrangementer.
• Det er arrangørens ansvar, at vilkårene for anvendelse af et givent areal overholdes arrangøren kan altså ikke overdrage ansvaret til underentreprenører eller lignende,
uanset om arbejdsopgaverne overdrages til sådanne.
Udover ovenstående vilkår kan udlejer stille supplerende vilkår gældende for det konkrete
arrangement eller det konkrete areal.
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For afholdelse af arrangementer på vejarealer, pladser, torve m.v. gælder særskilt
• at bestemmelserne i ”Retningslinjer for råden over vejareal i Aarhus Kommune” skal
overholdes,
• at arrangementet skal tilpasses de øvrige aktiviteter på og omkring arealet, herunder
hensynet til de erhvervsdrivende,
• at arrangøren i god tid før arrangementets afholdelse skal orientere områdets
erhvervsdrivende og beboere om arrangementet og dets konsekvenser,
• at der skal sikres fri passagemulighed for udrykningskøretøjer og stigerejsning i
tilfælde af brand,
• at arrangøren har ansvar for, at motorkøretøjer ikke parkeres på fortove, cykelstier og
gågader i forbindelse med arrangementet, idet dog nødvendig håndværkerparkering
med gyldigt håndværkerkort er undtaget, og
• at arrangøren har ansvar for, at der ikke slås pløkke eller lignende i belægningerne.
For afholdelse af arrangementer i parker, skove og andre grønne områder gælder særskilt,
• at arrangementer skal respektere arealets primære funktion som rekreativt område,
• at arrangøren har ansvar for, at motorkøretøjer ikke parkeres på plæner og stier i
forbindelse med arrangementet,
• at arrangøren har ansvar for, at områdets beplantninger ikke beskadiges. Telte eller
andre installationer må derfor ikke være opstillet så længe, at græs eller anden
vegetation skygges væk, ligesom træer og buske ikke må anvendes til ophængning af
installationer m.v., og
• at arrangøren har ansvar for, at terrænet ikke beskadiges, f.eks. ved gravning – efter
konkret aftale kan pløkke anvendes til forankring hvor det ikke skader
bevoksningerne, belægningerne eller underliggende ledninger m.v.
For afholdelse af arrangementer på private arealer m.v. gælder,
• at arrangøren er ansvarlig for at indhente alle fornødne (myndigheds-)tilladelser til et
arrangement,
• at arrangøren er ansvarlig, såfremt afviklingen af et arrangement resulterer i
beskadigelse af faciliteter i området, og
• at arrangøren er ansvarlig, såfremt afviklingen af arrangementet resulterer i forurening
af området eller medfører behov for ekstraordinære foranstaltninger i området.
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Principper for fastsættelse af miljøvilkår
Ved udendørs koncerter er det først og fremmest musikkens styrke og varighed, der kan opleves
som gener i omgivelserne. Opfattelsen af et lydniveau er imidlertid meget individuel, så udover
det niveau der kan måles, afhænger det derfor også af, hvor "støjvante" naboerne er, hvor tit
der holdes arrangementer på et givet areal, hvornår på døgnet det sker og i hvor lang tid.
Endelig kan det have betydning, hvilken musik der spilles.
Aarhus Kommune vurderer ikke, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder
kan anvendes som grundlag ved fastsættelse af miljøvilkår for udendørs, lejlighedsvise arrangementer. Disse grænseværdier er for restriktive i forhold til afvikling af musikarrangementer m.v.
Ved fastsættelsen af lydniveauerne i lokalitetsbeskrivelserne er der foretaget en afvejning af
det normale antal årlige arrangementer på stedet, den normale varighed af de enkelte arrangementer og af arrangementernes start- og sluttidspunkt. Endvidere er indgået parametre som arealets størrelse, afstanden til naboer, baggrundsstøjniveauet og omgivelsernes støjfølsomhed.
I hver af de følgende lokalitetsbeskrivelser er angivet de miljømæssige vilkår, der er fastsat
for arrangementer på netop den lokalitet. Der er for hver enkelt lokalitet fastsat et tilladt
lydniveau på mellem 60 og 70 dB(A), målt som en gennemsnitsværdi af lydtrykniveauet over
15 min. (Leq,15 min) ved nærmeste beboelse. Det er vurderingen, at de fastsatte, tilladte
lydniveauer ved afholdelse af koncerter kan resultere i et muligt lydniveau foran scenen/Front
of House (FOH) på 75-87 dB(A)(Leq,15 min) på de ”intime” torve, 87-97 dB(A)(Leq,15 min) på de
større torve og pladser og op til 104 dB(A)(Leq,15 min) på de områder, der er egnede til større
koncerter. De fastsatte, tilladte lydniveauer er i flere tilfælde udtryk for et kompromis mellem
miljøhensyn og ønsket om ikke at begrænse byens kulturelle liv uhensigtsmæssigt.
Af hensyn til omgivelserne kan det ved store koncerter være hensigtsmæssigt at fordele lyden
til publikum via flere mindre højttalere.
Afhængig af det konkrete arrangements karakter vil der også kunne fastsættes vilkår for
påvirkningen af andre miljøforhold, så som vilkår til sikring af overflade- og grundvand,
naturbeskyttede områder og mod påvirkning af dyre- og plantelivet, specielt i dyrenes
yngleperiode.
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Mulighed for dispensation fra de fastsatte regler og vilkår.
For gennemførelsen af arrangementer, der f.eks. er af speciel kulturel værdi eller som kan
være strategisk vigtige for byen, kan der være grundlag for at vurdere, om der er mulighed for
at lempe de normalt gældende regler og vilkår. Altså om der kan gives dispensation til en
eller flere afvigelser fra vilkårene i lokalitetsbeskrivelserne. Det kunne f.eks. være i
forbindelse Aarhus Festuge, andre tilbagevendende by-events eller specialarrangementer, der
vurderes at have særlig betydning for byen og dens kulturliv.
Hvis gennemførelsen af et arrangement nødvendiggør mindre dispensationer fra de fastsatte,
arealrelaterede vilkår er det overladt til de implicerede forvaltninger at træffe beslutning ved
sådanne dispensationsansøgninger. Det kunne f.eks. være i forhold til, hvor længe
installationer må være på det aktuelle område, hvordan trafikken afvikles eller påvirkes på og
omkring arealet, i hvor høj grad et arrangement må indvirke på den normale rekreative
anvendelse af det aktuelle område, eller andre tilsvarende forhold der primært er af lokal
betydning. Det kunne f.eks. også være i tilfælde, hvor der søges om dispensation for
sluttidspunktet, forudsat der efter det anførte, normale sluttidspunkt alene spilles ”lempelig”
musik – f.eks. maks. 40 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig.
Hvis gennemførelsen af et arrangement nødvendiggør væsentlige afvigelser fra de fastsatte
vilkår kan Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø træffe beslutning om evt. dispensation,
efter forudgående høring hos Borgmesteren, Rådmanden for Teknik og Miljø samt
Rådmanden for Kultur og Borgerservice. Det kunne f.eks. være, hvis et arrangement vil
afspærre eller indeslutte dele af byen i en længere periode, hvis afviklingen af et arrangement
nødvendiggør, at arrangementsarealet midlertidigt må ændres, så det ikke umiddelbart efter
arrangementets afvikling kan anvendes efter dets hidtidige formål, eller hvis der i forbindelse
med afviklingen af et arrangement ønskes anvendt et højere lydniveau eller et senere
sluttidspunkt end normalt tilladt.
Eventuel ansøgning om dispensation skal altid fremsendes til arealejeren/udlejeren, der så vil
videresende til de konkrete beslutningstagere.
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Økonomi.
Takstpolitik.
Der er forskellig takstpolitik for de forskellige arealer og forvaltninger.
For leje af Ejendomsforvaltningens samt Trafik og Vejes arealer skal taksterne for en række
arealer f.eks. kompensere for den indtægt arealets normale anvendelse ville resultere i, lige
som der skelnes mellem kommercielle og ikke-kommercielle arrangementer.
For leje af Natur og Miljøs grønne områder er takstpolitikken fastsat af Aarhus Byråd ud fra
et princip om, at forvaltningens lejeindtægter skal modsvare de af forvaltningens udgifter, der
relaterer sig til arrangementer. Med virkning fra 1. januar 2012 er areallejen for de primære
arrangementsarealer 4.500 kr. pr. reservationsdag, med et tillæg på 750 kr. pr. salgsbod eller,
for kommercielle arrangementer, en gradueret deltagerafgift. Ikke-kommercielle ”gratis-arrangementer” i foreningsregi eller lignende, der i kraft af deres størrelse eller arrangementstype kun resulterer i ringe belastning af arealet og dets omgivelser, kan helt eller delvist fritages
for lejeafgift og vil dermed alene skulle betale for evt. forbrug, retablering og oprydning m.v.
Ved leje af Kulturforvaltningens arrangementsarealer afhænger lejeafgifterne af, om der er
tale om ”Kulturelle, ikke-kommercielle arrangementer”, ”Kulturelle arrangementer af
kommerciel karakter samt velgørende og oplysende arrangementer” eller ”Ikke-kulturelle,
kommercielle arrangementer”.
Udgifter til rengøring og retablering
Arrangørerne er altid ansvarlige for at lejede arealer afleveres i pæn, ryddet og rengjort stand
til aftalt tid – hvis arbejdet er udført utilstrækkeligt kan udlejer iværksætte det fornødne for
arrangørens regning.
Tilsvarende er arrangørerne økonomisk ansvarlige for retablering efter skader som
arrangementet har påført det lejede samt dets inventar og omgivelser – med mindre andet
aftales forestår udlejer den nødvendige retablering for arrangørens regning.
Garantistillelse/Depositum.
Arrangøren skal på udlejers anmodning stille en fornøden garanti, dels til sikkerhed for
betaling af lejeafgifter, for evt. utilstrækkelig rengøring og for evt. retablering efter skader
m.v. og dels til sikring af, at arealet uden unødigt ophold kan være klar til den næste arrangør.
Garantistillelsen kan bestå i indbetaling af et depositum, fremsendelse af en bankgaranti,
oprettelse af en deponeringskonto, en forsikring til opfyldelse af formålet eller anden form for
sikkerhed efter nærmere aftale.
Garantistillelsens størrelse fastsættes af udlejeren, ud fra arrangementets forventede størrelse
og omfang samt en vurdering af hvilken retablering der evt. kan komme på tale for det
konkrete areal – normalt forudsættes der ikke garantistillelse ved småarrangementer, mens
praksis ved større ”risikoarrangementer” er en garantistillelse på op til 500.000 kr.
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Bispetorvet
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Bispetorvet er den store, centrale, brolagte plads umiddelbart syd for
Aarhus Domkirke og vest for Aarhus Teater.
Ud over Aarhus Domkirke og Aarhus Teater er pladsen omgivet af
etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter, hotel og enkelte
beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser

Op til 2.700 m2 muligt arrangementsareal centralt på torvet.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.
Mulighed for adgang til strømbrønde mod betaling af afgift for åbning
og forbrug.
• Mange midtbyparkeringspladser.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler, bl.a. ved Skolebakken og
Busgaden/Frue Kirkeplads.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af udstillinger, start- og målområde for
div. løb, markeder, mindre musikarrangementer, skøjtebane m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til arrangementer, der medfører uacceptable gener for torvets virksomheder og
forretninger eller for tjenester i Aarhus Domkirke og forestillinger på
Aarhus Teater.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang betale for demontering og
genmontering af steler, blomsterkummer og eventuelt andet udstyr.
•
•
•
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Arrangører hæfter endvidere for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken og vejen langs
Domkirken skal holdes åben - der kan etableres omkørsel over Store Torv.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 24.
omgivelser
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig – det vurderes at ville kunne medføre et lydniveau i
størrelsesordenen 96 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af
scenens placering.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Arrangementer skal respektere lovbestemmelser for kirkenære arealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i
Aarhus Domkirke.
• Opstillinger m.v. skal udføres, så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangører skal evt. opstille vejskiltning efter anvisning fra Trafik og
Veje.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
Fysiske begrænsninger
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Boldbaner og sportsanlæg i øvrigt
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Kultur og Borgerservice, Sport og Fritid, Vestergade 55, 8000 Aarhus C.
Tlf.: 89 40 20 00; email: sportogfritid@aarhus.dk
Disse anlæg er forbeholdt sportsaktiviteter, og som udgangspunkt kan der
derfor ikke afholdes andre typer arrangementer på arealerne. En lokal klub
kan dog efter ansøgning i enkelte tilfælde afholde arrangementer på ”eget”
anlæg.
Der gælder særlige vilkår for Cykelbanen, Jydsk Væddeløbsbane og NRGiPark (se de selvstændige beskrivelser for disse 3 lokaliteter).

Illustration/kort

Faciliteter
Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser
”Lovgivning”
Andre myndigheder og
interessenter
Eksempler på forhold
der skal iagttages
Bemærkninger
Dispensationsmuligheder

-

-
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Botanisk Have
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Botanisk Have er den store, centrale park, der ligger mellem Den Gamle
By, Langelandsgade og Vestre Ringgade. Den kuperede park er
karakteriseret ved velplejede blomsterbede samt store græsarealer med
indplantede, specielle buske og træer fra hele verden, som forudsætter
vidtgående beskyttelse. For publikum er der etableret et tæt, asfaltbelagt
stinet, der bidrager til oplevelsen af parkens karakterfulde landskab.

Illustration/kort

Faciliteter

•
•
•
•
•
•

I parkens vestligste hjørne er en gammel Amfiscene på godt 3.000 m2
med plads til ca. 2.000 tilskuere.
Mulighed for afholdelse af visse former for arrangementer på andre
græsarealer i parken og på parkens parkeringsplads, Poppelpladsen.
Arrangementer kan få adgang til toiletbygningen ved betaling for
åbning og rengøring.
Arrangementer kan få adgang til strømskab ved betaling for åbning og
forbrug.
Der er tilkørselsmulighed for arrangører ad stierne fra Peter Holms Vej
– men kun for lette køretøjer ved forsigtig kørsel.
Kort afstand til offentlige transportmidler på bl.a. Vesterbrogade,
Langelandsgade, Viborgvej og Vestre Ringgade.
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Mulighed for benyttelse af ca. 150 parkeringspladser på parkens
Poppelplads, suppleret med parkering på/i midtbyens mange p-pladser
og parkeringshuse.
Eksempler på afholdte
Parken er anvendt til forskellige aktiviteter, forestillinger, markeder, løb
arrangementer
mv., herunder arrangementer der relaterer til Aarhus Festuge.
Som udgangspunkt kan arrangementer på græsarealerne kun afholdes i
græssets vækstperiode – dvs. i perioden fra ca. 1. april til 30. september.
Eksempler på afviste
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
ansøgninger
arrangementer der kan resultere i skader på parkens plæner, planter, stier
eller bevaringsværdige præg i øvrigt.
Lejeafgifter og
Areallejen er 4.500 kr. pr. reserveret dag. Herudover betales for evt. adgang
arrangørforpligtelser
til toiletter og strøm samt 750 kr. pr. salgsbod eller en gradueret
deltagerafgift pr. betalende deltager. Arrangører hæfter for udbedring af
arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Idet parkens beplantninger er rariteter fra hele verden og græsarealerne
flere steder vokser på fugtigt terræn er der en række fysiske begrænsninger,
der skal iagttages ved afholdelse af arrangementer.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
omgivelser
Lydniveauet må ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved de nærmeste
boligbebyggelser – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 91 dB(A) (Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens
placering. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at
lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre interessenter
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Der skal tages vidtgående hensyn til parkens bevoksninger, etablerede
stier m.v., hvilket indebærer, at der bl.a. vil blive stillet afstandskrav
og belastningsbegrænsninger.
• Arrangører kan ved tilkørsel ad stierne blive pålagt at sikre stierne og
deres kanter mod trykskader.
Bemærkninger
Tilladelse til arrangementer kan kun gives, såfremt det er foreneligt med
evt. aktiviteter i Den Gamle By. Det kan endvidere være nødvendigt at
begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer af hensyn til
parkens rekreative brugere og dens omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
•
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Cykelbanen
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Kultur og Borgerservice, Sport og Fritid, Vestergade 55, 8000 Aarhus C.
Tlf.: 89 40 20 00; email: sportogfritid@aarhus.dk
Aarhus Cykelbane ligger tæt ved Atletion og Jydsk Væddeløbsbane.
Tilkørsel sker via indkørsel fra Jyllands Allé.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

”Lovgivning”
Andre myndigheder og
interessenter

Cykelbane i beton.
Faciliteter for cykelbanesporten.
Tribunebygning.
Toiletforhold.
Tæt på offentlige transportmidler på Jyllands Allé og Vilhelm Becks
Vej.
Udover cykelløb har arealet været anvendt til startområde for gade-cykelløb
og et 1. maj-arrangement.
Koncerter der forudsætter højt lydniveau.
•
•
•
•
•

Lejeafgiften afhænger af det ønskede arrangements karakter.
Betonbanen med de skrå sider begrænser muligheden for opbygning af
midlertidige arrangementsfaciliteter på banens inderkreds.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2300.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
de nærmeste boliger – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 85 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens
placering. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at
lydniveauet styres af et blokerbart system.
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5 være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
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• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Eventuelle arrangementer skal koordineres i forhold til CK-Aarhus’
aktiviteter på banen.
Bemærkninger
Lokaliteten er ikke egnet til afholdelse af koncerter med højt lydniveau som
følge af den korte afstand til villabebyggelserne omkring Jyllands Allé.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Jydsk Væddeløbsbane
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Jydsk Væddeløbsbane, Observatorievejen 2, 8000 Aarhus C.
Tlf.: 86 14 25 11, email: jvb@trav.dk
Jydsk Væddeløbsbane ligger tæt på/bag Atletion/NRGi-parken, med
tilkørsel fra Carl Nielsens Vej.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger

Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

”Lovgivning”

Jydsk Væddeløbsbane er indrettet med tilskuerfaciliteter, trav- og
galopbane, hestefolde og diverse staldbygninger m.v.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling. Hovedbygningen er godkendt til 2.100 personer.
• Toiletfaciliteter, med enkelte omklædnings- og badeforhold.
• Parkeringsmuligheder for op til 2.500 biler.
• Tæt på offentlige transportmidler på Carl Nielsens Vej, Jyllands
Allé og Vilhelm Becks Vej.
• Der er et etableret lysanlæg med ca. 200 amp.
Lokaliteten bruges primært til galop og travløb, men kan evt. bruges til
visse typer koncerter samt idræts- og kulturarrangementer.
Inderkredsen har været godkendt til arrangement med 30.000 personer.
Koncerter og festivaler, der forudsætter højt lydniveau.
Lejeafgiften fastsættes ved forhandling med Jydsk Væddeløbsbane.
Inderkredsen er ikke drænet, hvorfor arrangementer på arealet
fortrinsvis vil kunne afvikles i perioden 1. maj til 1. oktober.
• Der skal tages hensyn til den daglige træning af banens heste samt
de ca. 40 årlige løbsdage – enkelte lukningsdage kan accepteres.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2300.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
de nærmeste boliger – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 85 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens
placering. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at
lydniveauet styres af et blokerbart system.
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
•
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Andre myndigheder og
interessenter

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
De generelle regler for brugen af de kommunale arealer, der er beskrevet på
der skal iagttages
side 6-7, skal overholdes.
Bemærkninger
Lokaliteten er ikke egnet til afholdelse af koncerter med højt lydniveau som
følge af den korte afstand til villabebyggelserne omkring Jyllands Allé.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Klostertorvet
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Klostertorvet er den store, centrale, chausséstensbelagte plads mellem Vor
Frue Kirke og Guldsmedgade. På torvet er der et hævet areal, omgivet af
træer og bænke, hvor arrangementer ikke er til gene for den øvrige færdsel.
Pladsen er omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger,
restauranter og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 650 m2 muligt arrangementsareal centralt på torvet.
Mulighed for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer via
Guldsmedgade.
• Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
• Flere midtbyparkeringspladser.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler på Busgaden/Frue Kirkeplads.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af udstillinger, enkelte markeder, mindre
musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer der medfører uacceptable gener for adgangen til eller
funktioner for torvets virksomheder og forretninger m.v.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
En mindre del af torvet er udlejet til udeservering.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 92 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens
placering.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner
•
•
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der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Opstillinger m.v. skal udføres, så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangementer skal koordineres i f. t. de eksisterende
udeserveringsaftaler.
• Arrangementer skal tilpasses tilgrænsende virksomheders funktioner.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende..
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Lille Torv
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Lille Torv er den mellemstore, centrale, granitbelagte plads umiddelbart
vest for Store Torv.
Pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger,
stormagasin, cafeer, og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 150 m2 muligt arrangementsareal centralt på torvet.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.
Mulighed for strømudtag ved etablering af ”byggepladsstrøm”.
Mange midtbyparkeringspladser mod betaling.
Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler på Skolebakken, Nørregade og
Busgaden/Frue Kirkeplads.
Lokaliteten er ideel til opstilling af informationsboder og mindre
musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer, til arrangementer
der medfører uacceptable gener for adgangen til eller funktioner for torvets
virksomheder og forretninger m.v. eller til arrangementer der medfører
gener for den kørende færdsel mellem Vestergade og Immervad.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
En mindre del af torvet er udlejet til en pølsekiosk.
Risten på torvets centrum kan være glat ved visse vejrforhold.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig i Volden – det vurderes at ville kunne resultere i et
lydniveau på omkring 88 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog
afhængigt af scenens placering.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
•
•
•
•
•
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begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner,
der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Opstillinger m.v. skal udføres, så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangører kan opstille vejskiltning efter anvisning fra Trafik og Veje.
• Arrangementer skal tilpasses tilgrænsende virksomheders funktioner.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.

24

Mindeparken
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Marselisborg Mindepark, der ligger nordøst for Marselisborg Slot, blev
indviet i 1925 og hovedtanken var dels at give Marselisborg Slot en smuk
’forhave’ og dels at give befolkningen en park til opstilling af
mindesmærker for danskere der var faldet i fremmed krigstjeneste samt for
de faldne i 1. verdenskrig. Billedhugger Axel Poulsen og arkitekt Axel
Ekberg udformede kalkstensrotunden, kaldet Monumentet, med den tanke,
at det skulle være ”et sted, hvor krig og strid kunne sones, mere eller
mindre åbent, ved at påkalde den fælles moder”. I Monumentets omgivelser
blev der etableret store, åbne græsflader med smukke fritstående træer samt
mindre, rigtblomstrende haverum, hvor der herskede ro og fred fra byens
larm.
I dag benyttes parken intensivt, både af turister og byens borgere til picnic,
solbadning, boldspil og anden leg.
Efter byrådets ønske behandles ansøgninger om arrangementer i parken
restriktivt, idet hensynet til rekreativt ophold og beskyttelse skal prioriteres.

Illustration/kort

Faciliteter

•
•
•
•

Parken har 2 større græsflader på 25.000 og 40.000 m2, der kan
anvendes.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsens arrangementer.
Mulighed for tilslutning til vandforsyning mod betaling af forbrug.
Mulighed for tømning af campingvognstoiletter efter anvisning.
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2 offentlige toiletter beregnet til parkens rekreative gæster – ved
betaling for rengøring kan arrangementer anvende disse.
• Op til 100 parkeringspladser, med mulighed for supplering på den
nordlige del af Kongevej.
• Gæstekapacitet til 15.000 gæster, afhængigt af arrangementstype og
valgt opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler på Carl Nielsens Vej og Oddervej
Eksempler på afholdte
Lokaliteten er primært anvendt til afholdelse af motionsløb, orienteringsløb,
arrangementer
børneløb, sidste skoledag og skolernes motionsdag.
Arrangementer kan kun i helt særlige tilfælde afholdes uden for perioden
fra 1. maj til 1. oktober.
Eksempler på afviste
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer og arealødelægansøgninger
gende aktiviteter som f.eks. traktorpulling og crosscykelløb.
Lejeafgifter og
Areallejen er 4.500 kr. pr. reserveret dag. Herudover skal der betales 750
arrangørforpligtelser
kr. pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
Arrangører hæfter for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Idet plænerne er omkranset af bevaringsværdige bevoksninger er der ikke
mulighed for udvidelse af selve arrangementsarealet – ved løbsarrangementer er der dog mulighed for samspil med aktiviteter i de omgivende skove.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2300.
omgivelser
Arrangementer skal vise fornødent hensyn til Monumentet og til aktiviteter
på Marselisborg Slot.
Lydniveauet må ikke overstige 60 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig –
det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring 90
dB(A)(Leq,15 min) på selve arrangementsområdet, dog afhængigt af arrangementets opstilling. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at
lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Hele Mindeparken er udlagt som fredskov, hvorfor skovlovens regler skal
overholdes.
Andre interessenter
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Der skal tages vidtgående hensyn til aktiviteter ved Marselisborg Slot,
Monumentet og parkens bevaringsværdige beplantninger og præg.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til parkens rekreative brugere og dens omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
•
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Musikhushaven
Lokalitetens ejer/udlejer

Lokalitetsbeskrivelse

Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Alle 2, 8000 Aarhus C.
Tlf. 89 40 90 00; email: musikhuset@aarhus.dk
Kontaktperson: Arrangementschef Mette Kier tlf. 89 40 90 00
Teknisk kontaktperson: Bygningschef Jesper Kjær, 89 40 90 28
Musikhushaven, der er tegnet af kongelig landskabsarkitekt Sven Hansen
i 1980 og ligger mellem Frederiks Allé og Musikhuset, er sammen med
Rådhusparken en del af det grønne område i Aarhus centrum.
På fladen mod Frederiks Allè er der anlagt en klassisk parterrehave og på
nordsiden mellem Musikhuset og Aros Kunstmuseum er der anlagt en
amfiscene.
Musikhushavens nærmeste omgivelser udgøres af Musikhuset, ARoS
Aarhus Kunstmuseum, Officersbygningen, Ridehuset, Rådhuset og
Brobjergskolen.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer

Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser

Amfiscenens gæstekapacitet er 5-6.000 tilskuere afhængigt af
arrangementstype og den valgte opstilling.
• Ved arrangementer, hvor både Musikhushaven og Rådhusparken på
den anden side af Frederiks Allé anvendes, kan der etableres en
gæstekapacitet på 15.000 tilskuere – det forudsætter midlertidig
lukning af Frederiks Allé.
• Parkering kan ske på midtbyens mange p-pladser og i parkeringshuse.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Frederiks Allé, Park Allé og Banegårdspladsen.
Haven anvendes til mange aktiviteter over året, Kulturhus Aarhus, Aarhus
Festuge, Spot Festival, Børnedage, udstillinger mv. og til forskellig
underholdning og koncerter på amfiscenen.
Lejlighedsvis er der endvidere afholdt koncerter ved samling af
Musikhushaven og Rådhusparkens arealer.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer, der kan resultere i skader på haven og dens præg.
Areallejen aftales pr. arrangement. Arrangører hæfter for udbedring af
arealskader og renholdelse m.v.
•
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I forbindelse med salg af mad og drikkevarer til arrangementet skal
Musikhusets restauratør have første tilbudsmulighed.
Fysiske begrænsninger
Idet arrangementsarealerne er omkranset af bede, stier, vandbassiner og
bygninger er der normalt ikke mulighed for udvidelse af kapaciteten – efter
konkret vurdering kan der dog ske kortvarig samdrift med Rådhusparken på
den modstående side af Frederiks Allé, hvis færdselsforholdene tillader det.
Arrangementer på Amfiscenen skal tilpasses efter brandvejen til Aros.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
omgivelser
Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig i
Marstrandsgade og Banegårdsgade – det vurderes at ville kunne resultere i
et lydniveau på omkring 97 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog
afhængigt af scenens placering. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan
forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre interessenter
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (ved samdrift med Rådhusparken).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Musikhuset skal altid være medarrangør og arrangementer skal
tilpasses efter Musikhusets forskellige aktiviteter.
• Der stilles skærpede krav til indhegning og belastningsbegrænsninger
af hensyn til havens forskellige elementer.
• Såfremt et arrangement også forudsætter anvendelse af Rådhusparken
skal der også indhentes tilladelse fra Natur og Miljø, der ejer
Rådhusparken, og fra Trafik og Veje, der ejer Frederiks Allé.
Bemærkninger
Tilladelse til arrangementer kan kun gives, såfremt det er foreneligt med
eventuelle aktiviteter på Musikhuset og Rådhuset, og såfremt det kan godkendes i forhold til trafikafviklingen på Frederiks Allé. Det kan endvidere
være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer af hensyn til parkens rekreative brugere og dens omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Mølleparken
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Mølleparken er den centrale park der ligger mellem Aarhus Å, Vester Allé,
Hovedbiblioteket og Møllegade. Fra trappen foran biblioteket ned mod og
langs åen strækker sig et stort, granitbelagt område med 3 ”græsøer”.
Arealerne langs Vester Allé og Møllegade ligger i græs med fritstående
træer.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger

Det maksimalt mulige arrangementsareal er ca. 1.500 m2.
Der er tilkørselsmulighed langs Aarhus Å fra Vester Allé ved fjernelse
af 2 af de monterede steler.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Vester Allé, Thorvaldsensgade og Busgaden/Frue Kirkeplads.
• Parkering kan ske på/i midtbyens mange p-pladser og parkeringshuse.
Parken anvendes til aktiviteter i Aarhus Festuge og Kulturnatten og til
forskellige forestillinger, loppemarkeder mv.
Lejlighedsvist er endvidere afholdt mindre musikarrangementer.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer, der kan resultere i skader på eller misfarvninger af parkens
belægninger.
Der vil afhængigt af arrangementets karakter skulle erlægges en lejeafgift
4.500 kr. pr. reserveret dag og enten en gradueret deltagerafgift pr.
betalende deltager eller en afgift på 750 kr. pr. salgsbod. Arrangører hæfter
for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Idet parken er omkranset af veje og bygninger er der ikke mulighed for
udvidelse af arrangementsarealet – efter konkret vurdering kan events dog
indeholde aktiviteter på Aarhus Å.
Motorkøretøjer må kun køre på granitbelægningen langs åen, hvor der
endvidere skal friholdes en passage for lette trafikanter.
•
•
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Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2300.
Lydniveauet må ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig i
Møllegade – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på omkring
87 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens placering.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre interessenter
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Der skal tages vidtgående hensyn til parkens belægninger, træer og
inventar i øvrigt.
• Der må kun køres på arealet nærmest Aarhus Å.
• Opstillinger m.v. skal udføres så der sikres uhindret adgang til de på
området værende dæksler for nedgang til det underliggende
bassinanlæg.
Bemærkninger
Tilladelse til arrangementer kan kun gives såfremt det er foreneligt med evt.
aktiviteter på Hovedbiblioteket. Det kan endvidere være nødvendigt at
begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer af hensyn til
parkens rekreative brugere og dens omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser
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NRGi Park (& Arena)
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

NRGi Park & Arena, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C.
Tlf.: 89 38 60 00; email: info@parkarena.dk
NRGi Park, der kan rumme op til 50.000 gæster, ligger i Havreballe Skov –
nær havet, Aarhus Centrum og i kort afstand fra motorvejen.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

NRGi-Park er indrettet, så der kan afholdes større koncerter – herunder:
• Kapacitet til 50.000 gæster, heraf ca. 20.000 på siddepladser,
afhængigt af arrangementstype og den valgte opstilling.
• De eksisterende toiletfaciliteter kan suppleres ved opstilling af mobile
enheder på arealer umiddelbart bag NRGi Park.
• 640 parkeringspladser foran komplekset – kan suppleres med
parkering ved Jydsk Væddeløbsbane og på Kongevejen.
• Tæt på offentlige transportmidler på Skovbrynet, Jyllands Allé og Carl
Nielsens Vej.
• Arrangementer kan kombineres med aktiviteter i de indendørs
faciliteter i bl.a. NRGi Arena, hvor der er plads til op til 5.000 gæster.
Ud over at være centrum for elitesporten i Aarhus (AGF Fodbold, Atletik
m.v.) har NRGi Park dannet ramme for flere koncerter med verdensnavne
inden for rock og klassisk musik.
Lejeafgiften fastsættes ved forhandling med NRGi Park & Arena.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Der er ikke fastsat retningsgivende miljøvilkår for afholdelse af
arrangementer på denne lokalitet. Vilkårene vil derfor skulle fastsættes for
de enkelte arrangementer under skyldig hensyntagen til arrangementets
karakter.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
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Der skal sikres en tilfredsstillende håndtering af f.eks. de trafikale hensyn,
så der ikke opstår uacceptable forhold i de tilstødende boligområder.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
De generelle regler for brugen af de kommunale arealer, der er beskrevet på
der skal iagttages
side 6-7, skal overholdes.
Bemærkninger
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Officerspladsen
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Kultur og Borgerservice, Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C.
Tlf.: 89 40 20 00; email: info@kulturhusaarhus.dk
Kontaktperson: Niels Østergaard, tlf. 89 40 99 35
Officerspladsen er det centralt beliggende, grusbelagte arrangementsareal
ved Ridehuset mellem Musikhuset og Rådhuset.
Arealets nærmeste omgivelser udgøres af Ridehuset, Officersbygningen,
ARoS Aarhus Kunstmuseum og Musikhusparken.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 2.000 m2 muligt arrangementsareal.
Eneste mulighed for tilkørsel af effekter er via indkørsel fra Frederiks
Allé gennem Musikhusparken.
• Mulighed for strømudtag op til 2x63 + 2x16 amp., fordelt på 4 udtag.
• Der er muligheder for etablering vand og spildevand.
• Mange midtbyparkeringspladser mod betaling.
• Kapacitet til ca. 2.000 gæster, afhængigt af arrangementstype og den
valgte opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Frederiks Allé, Park Allé, Banegårdspladsen, Vester Allé og
Thorvaldsensgade.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af udstillinger, markeder, mindre
musikarrangementer, organiseret som teltarrangementer, m.v.
Areallejen er 825 kr. pr. dag og 5.275 kr. pr. uge, begge ekskl. moms
(2010-niveauer). Hertil kan komme betaling for særydelser. Arrangører
hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Der skal holdes fornøden afstand til pladsens toiletbygning, træer og
afgrænsninger i øvrigt.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig på Vester Allé og Marstrandsgade – det vurderes at ville
kunne resultere i et lydniveau på omkring 97 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens placering. Natur og Miljø, Virksom•
•
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heder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Arrangementer skal tilpasses de aktiviteter der er i Musikhuset, ARoS
Aarhus Kunstmuseum, Ridehuset, Musikskolen i Officersbygningen
samt Musikhusparken.
Bemærkninger
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
”Lovgivning”
Andre myndigheder og
interessenter
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Parkeringspladsen Skolebakken
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Parkeringspladsen er den store, centrale, asfaltbelagte plads mellem
Nordhavnsgade og Skolebakken, nord for Skibbrogade. Pladsen anvendes
til daglig til parkering af personbiler mod betaling.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger

Op til 2.800 m2 muligt arrangementsareal på pladsen.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsen fra
Nordhavnsgade.
• Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
• Mange parkeringspladser på den resterende del af pladsen, på Pier 1 og
i midtbyen.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler, bl.a. ved Skolebakken og
Rutebilstationen.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af musikarrangementer m.v.
•
•

Fysiske begrænsninger

Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer, der uden problemer kan afholdes på en plads i nærheden,
hvor der ikke skal nedlægges midtbyparkeringspladser.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang afspærre området og etablere
erstatningspladser til invalideparkering.
Endvidere kan der komme udgifter til midlertidig nedlæggelse af
vejbelysningen.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Der skal holdes fornøden afstand til beplantningen omkring pladsen.

Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved

Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
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nærmeste bolig på Skolebakken – det vurderes at ville kunne resultere i et
lydniveau på omkring 90 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH ved
spilleretning ud over havnen. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan
forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Pladsen er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Arrangører skal opstille vejskiltning efter anvisning fra Trafik og Veje.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Pustervig
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Pustervig er den lille, centrale, brolagte plads mellem Badstuegade og
Volden.
Pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer, forretninger,
restauranter, og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 500 m2 muligt arrangementsareal centralt på torvet.
Mulighed for tilkørsel af effekter til arrangementer via Klostergade og
Badstuegade.
• Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
• Mange midtbyparkeringspladser.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler, bl.a. ved Skolebakken, Nørregade
og Busgaden/Frue Kirkeplads.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af markeder og mindre
musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer der medfører uacceptable gener for adgangen til eller
funktioner for torvets virksomheder og forretninger m.v.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
En større del af torvet er udlejet til udeservering.
Vandskulpturen på torvet skal indpasses i arrangementerne.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 83 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, forudsat der spilles i et telt.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner
•
•
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der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Opstillinger m.v. skal udføres så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangementer skal koordineres i f. t. de eksisterende
udeserveringsaftaler.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Rådhusparken
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Rådhusparken er den centrale park der ligger mellem Frederiks Allé,
Rådhuset og Park Allé. Parken, der sammen med Rådhuset blev fredet i
1995, er et vartegn for Aarhus og har et højt plejeniveau med særlig
opmærksomhed på beskyttelse af bl.a. dens blomsterbede, dens titusinder af
forårsløg på plænearealet og dens gamle, karaktergivende træer. I parken er
der et tæt, chaussestensbelagt stinet, der samles i den centrale Lindekrinsen
og i reposen oven for skulpturen Agnete og Havmanden.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer

Det maksimalt mulige arrangementsareal er ca. 9.000 m2.
Der er tilkørselsmulighed med lette køretøjer ad ”Pergolastien” fra
Rådhuspladsen mod Agnete og Havmanden.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Ved arrangementer hvor Musikhusparken på den anden side af
Frederiks Allé også anvendes kan der etableres kapacitet til 15.000
tilskuere – det forudsætter tilladelse til lukning af Frederiks Allé.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Frederiks Allé, Park Allé og Banegårdspladsen.
• Parkering kan ske på/i midtbyens mange p-pladser og parkeringshuse.
Parken anvendes til aktiviteter i Aarhus Festuge og Kulturnatten og til
forskellige forestillinger, udstillinger mv.
Lejlighedsvist er endvidere afholdt koncerter ved samling af
•
•
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Rådhusparkens og Musikhusparkens arealer.
Som udgangspunkt kan der ikke afholdes arrangementer på græsarealerne,
førend parkens løgplanter er afløvet – dvs. først efter ca. 1. juli.
Eksempler på afviste
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
ansøgninger
arrangementer der kan resultere i skader på parkens planter, inkl. plænernes
løgplanter, stier og bevaringsværdige præg i øvrigt.
Lejeafgifter og
Areallejen er 4.500 kr. pr. reserveret dag. Herudover skal der betales 750
arrangørforpligtelser
kr. pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
Arrangører hæfter for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Idet pladsen er omkranset af bede, beplantninger, veje og bygninger, er der
normalt ikke mulighed for udvidelse af arrangementsarealet – efter konkret
vurdering kan der dog, hvis færdselsforholdene tillader det, ske kortvarig
samdrift med Musikhusparken på den modstående side af Frederiks Allé.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
omgivelser
Lydniveauet må ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig i de
omliggende gader – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 97 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens
placering. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at
lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
De intentioner der er indeholdt i den gældende fredning af Aarhus Rådhus
og dens omgivelser skal respekteres. Derudover er der ingen direkte
begrænsende lovgivning.
Andre interessenter
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Der skal tages vidtgående hensyn til parkens bevoksninger, etablerede
stier m.v., hvilket indebærer, at der bl.a. vil blive stillet afstandskrav
og belastningsbegrænsninger.
• Såfremt et arrangement forudsætter, at både Rådhusparken og
Musikhusparken skal anvendes, kræver det tilladelse fra Musikhuset,
der ejer Musikhusparken, og fra Trafik og Veje, der ejer Frederiks
Allé.
Bemærkninger
Tilladelse til arrangementer kan kun gives såfremt det er foreneligt med evt.
aktiviteter på Rådhuset og såfremt det kan godkendes i forhold til trafikafviklingen på Frederiks Allé. Det kan endvidere være nødvendigt at
begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer af hensyn til
parkens rekreative brugere og dens omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Rådhuspladsen
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Rådhuspladsen er det mindre, flisebelagte fortovsareal nord for Aarhus
Rådhus.
Udover Aarhus Rådhus og Ridehuset er pladsen omgivet af
etageejendomme med kontorer, forretninger, restauranter og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 500 m2 muligt arrangementsareal centralt på pladsen.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsen.
Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
Ved mindre arrangementer kan der åbnes for strømudtag ved
henvendelse til Rådhusvagten.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Frederiks Allé, Park Allé og Banegårdspladsen.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af udstillinger, mindre demonstrationer og
musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer, til arrangementer
der medfører uacceptable gener for virksomheder og forretninger omkring
pladsen eller til arrangementer der medfører gener for byrådsmøder eller
andre aktiviteter på rådhuset.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang betale for fjernelse og genopstilling af
blomsterkummer, bænke og andet udstyr på pladsen.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.
En mindre del af pladsen er udlejet til en pølsekiosk, endvidere skal der
tages et passende hensyn til vandskulpturen ”Grisebrønden”.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved
•
•
•
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nærmeste bolig på Park Allé – det vurderes at ville kunne resultere i et
lydniveau på omkring 92 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH. Natur og
Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres af et
blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Arrangementer skal tilpasses aktiviteter på Aarhus Rådhus.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Skov- og Naturområder
Lokalitetens ejer/udlejer

Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontakt og reservation skal ske via hjemmesiden
www.FriluftslivAarhus.dk, hvorigennem forvaltningen administrerer
arrangementer i naturområder.
Kommunens skove og naturarealer omfatter områder med urørt skov, tæt
skov, lysåben skov, skovlysninger, skovenge, moser, søer, enge osv.
Skov- og naturområderne er ikke egentlige arrangementsarealer, men
forskellige former for ikke-støjende arrangementer vil kunne godkendes i
h.t. gældende lovgivning.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer

Eksempler på afviste
ansøgninger

Ca. 2.100 ha kommunalt ejede skov- og naturområder spredt over hele
kommunen.
• Flere typer af stier og spor i flere af områderne (de kan bookes til løb
m.v. via www.FriluftslivAarhus.dk).
• Nogle steder er der etableret bålpladser og/eller sheltere (de kan bookes
via www.FriluftslivAarhus.dk).
• Nogle steder er der opstillet borde, bænke og etableret legefaciliteter.
• Nogle steder er der etableret offentlige toiletter – ved betaling for
rengøring kan arrangementer anvende disse.
• Der er offentlige parkeringspladser forskellige steder.
• Der er kiosker m.v. ved nogle af de mest benyttede områder.
• For mange af områderne gælder, at der er kort afstand til offentlige
transportmidler.
Områderne anvendes f.eks. til skovture, vandreture, ekskursioner,
forskellige former for løb, cykling, ridning, spejderaktiviteter og lignende.
Arrangementer pålægges særlige begrænsninger i forårsperioden af hensyn
til dyrenes yngleperiode.
Visse typer af arrangementer tillades kun i enkelte områder, ligesom visse
områder helt friholdes for arrangementer af hensyn til områdernes natur.
Områderne kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer, arrangementer
med forstærket lyd eller aktiviteter der kan være ødelæggende for dyrelivet,
•
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terrænet og bevoksningerne.
Normalt er arrangementer i skov- og naturområder gratis, men et
arrangements karakter kan resultere i, at der opkræves betaling. Arrangører
hæfter altid for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Ved ethvert arrangement skal der friholdes ubrugte områder hvor
bortskræmt vildt kan søge hen.
Der må ikke anvendes fyrværkeri i områderne.
Miljøvilkår/hensyn til
I forbindelse med arrangementer i skov- og naturområder må der ikke ske
omgivelser
afspilning af forstærket musik – den eneste lydforstærkning der kan
godkendes er således speakning i forbindelse med løb, taler eller lignende.
”Lovgivning”
Ethvert arrangement skal overholde Skovlovens og Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlbo, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg; tlf.
72 54 30 00, email: shl@nst.dk (skovlovsdispensationer).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på disse arealer:
• Skovvejene er aflåste med bomme, så for adgang til områderne mhp.
opstilling af rekvisitter m.v. skal der afhentes en bomnøgle ved Natur
og Miljø.
Bemærkninger
Af hensyn til vildtet kan det være nødvendigt at begrænse antallet,
udbredelsen og varigheden af arrangementer.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
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Skt. Knuds Torv
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Skt. Knuds Torv er den lille, centrale, chausséstens- og granitbelagte plads
ved Ryesgade, umiddelbart over for Katolsk Vor Frue Kirke.
Udover kirken er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer,
forretninger, restauranter, hotel og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 60 m2 muligt opstillingsareal centralt på torvet.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.
Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
Mange midtbyparkeringspladser.
Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Banegårdspladsen, Rutebilstationen og Park Allé.
Lokaliteten er ideel til opstilling af informationsboder, afholdelse af mindre
musikarrangementer, gadeteater o. lign. uden opstilling af store scener m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer, til arrangementer
der medfører uacceptable gener for adgangen til eller funktioner for torvets
virksomheder og forretninger m.v. eller til arrangementer der medfører
gener for tjenester i Katolsk Vor Frue kirke.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang betale for fjernelse og genopstilling af
blomsterkummer, bænke og andet udstyr på pladsen.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.
En mindre del af torvet er udlejet til udeservering.
Der skal holdes fornøden sikkerhedsafstand til ”den skæve” skulptur.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
•
•
•
•
•
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nærmeste bolig – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
omkring 75 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, dog afhængigt af scenens
placering.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner,
der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Opstillinger m.v. skal udføres så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i
Katolsk Vor Frue Kirke.
• Arrangementer skal koordineres i f. t. de eksisterende
udeserveringsaftaler.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Skt. Pauls Kirkeplads
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Pladsens arrangementsareal er det lille flisebelagte fortovsareal foran Skt.
Pauls Kirke.
Ud over Skt. Pauls Kirke er pladsen omgivet af etageejendomme med
kontorer, forretninger, restauranter, og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 180 m2 muligt arrangementsareal centralt på pladsen.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsen på brandvejen ved
kirken.
• Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
M. P. Bruuns Gade, Park Allé og Banegårdspladsen.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af udstillinger, markeder og mindre
musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer, til arrangementer
der medfører uacceptable gener for de omkringliggende virksomheder og
forretninger m.v. eller til arrangementer der medfører gener for tjenester i
Skt. Pauls Kirke.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang betale for fjernelse og genopstilling af
blomsterkummer, bænke og andet udstyr på pladsen.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.
Der skal holdes minimum 10 meters afstand til Skt. Pauls Kirke og
fornøden sikkerhedsafstand til vandskulpturen.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig på Skt. Pauls Kirkeplads – det vurderes at ville kunne
•
•
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resultere i et lydniveau på omkring 83 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH,
dog afhængigt af scenens placering.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner,
der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i Skt.
Pauls Kirke.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Store Torv
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Store Torv er den store, centrale, granitbelagte plads umiddelbart vest for
Aarhus Domkirke.
Udover Domkirken er pladsen omgivet af etageejendomme med kontorer,
forretninger, restauranter, hotel og beboelser.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger

Op til 240 m2 muligt opstillingsareal centralt på torvet.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer.
Mulighed for adgang til 8 elbrønde ved betaling for åbning og forbrug.
Elbrøndene er fordelt med 6 udtag med 16 amp., 6 udtag med 32 amp.
og 2 udtag med 63 amp.
• Mange midtbyparkeringspladser.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Skolebakken, Nørregade og Busgaden/Frue Kirkeplads.
Lokaliteten er ideel til afholdelse af udstillinger, start- og målområde for
div. løb, markeder, mindre musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer, til arrangementer
der medfører uacceptable gener for adgangen til eller funktioner for torvets
virksomheder og forretninger m.v. eller til arrangementer der medfører
gener for tjenester i Aarhus Domkirke.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang betale for fjernelse og genopstilling af
blomsterkummer, bænke og andet udstyr på pladsen.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.
En mindre del af torvet er udlejet til udeservering.
Der skal holdes minimum 15 meters afstand til Domkirken og fornøden
sikkerhedsafstand til skulpturen ”Torvenes Båndsløjfe” (”Vanddragen”).
•
•
•

49

Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig i Volden – det vurderes at ville kunne resultere i et
lydniveau på omkring 91 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, hvis den
placeres ved Aarhus Domkirke, idet niveauet vil være afhængigt af scenens
placering.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner,
der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Opstillinger m.v. skal udføres så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangementer skal tilpasses de forskellige tjenester/aktiviteter i
Aarhus Domkirke.
• Der skal sikres adgang for varekørsel til forretningerne i tidsrummet
kl. 0400-1100.
• Arrangementer skal koordineres i f. t. de eksisterende
udeserveringsaftaler.
• Arrangører skal opstille vejskiltning efter anvisning fra Trafik og Veje.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser
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Strandarealer
Lokalitetens ejer/udlejer

Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Tlf.: 89 40
27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk) administrerer de fleste
strandarealer. Kontakt og reservation af disse skal ske via hjemmesiden
www.FriluftslivAarhus.dk, hvorigennem forvaltningen administrerer
arrangementer i naturområder.
Sport og Fritid, Vestergade 55, 8000 Aarhus C (Tlf.: 89 40 48 57; e-mail:
sport-fritid@aarhus.dk.) administrerer faciliteterne ved Den Permanente og
Ballehage Søbad. På disse 2 lokaliteter kan der normalt ikke afholdes
arrangementer.
Kommunens strande er ikke egentlige arrangementsarealer, men på de
strande, der er oplistet i www.FriluftslivAarhus.dk vil visse former for ikkestøjende arrangementer kunne godkendes i h.t. gældende lovgivning.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser

Langs kommunens næsten 40 km lange kyststrækning findes adskillige
strækninger med gode muligheder for badning og ophold.
• Flere veje og stier fører til de forskellige områder.
• Ved nogle af de mest benyttede strande er der parkeringspladser,
rekreative faciliteter, kiosker, badebroer og redningsposter.
• Ved nogle af de mest benyttede strande er der også offentlige toiletter –
ved betaling for rengøring kan arrangementer benytte disse.
• Til de fleste af strandene er der relativ kort afstand fra offentlige
transportmidler.
Strandområderne anvendes lejlighedsvis til ekskursioner, løb, spejderaktiviteter og lignende.
Arrangementer tillades kun på enkelte strandområder, mens resten helt
friholdes for arrangementer.
Strandområderne kan f.eks. ikke bruges til kommercielle formål, firmaarrangementer, arrangementer med forstærket lyd eller aktiviteter, der kan
være ødelæggende for dyrelivet, terrænet og bevoksningerne eller for den
almene brugers ønske om at kunne benytte strandene rekreativt.
Der afkræves normalt ikke afgift for de former for arrangementer, der vil
kunne afholdes på strandarealer, men et arrangements karakter kan resultere
•

51

i, at der opkræves betaling.
Arrangører hæfter dog altid for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Arrangementer på strandarealer må ikke omfatte kystskrænterne.
Fyrværkeri må ikke anvendes på strande, der grænser op til skovområder.
Miljøvilkår/hensyn til
I forbindelse med arrangementer på strandarealer må der ikke ske
omgivelser
afspilning af forstærket musik – undtagelsesvis kan lydforstærkning ved
speakning i forbindelse med løb, taler eller lignende godkendes.
”Lovgivning”
Ethvert arrangement skal overholde Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Naturstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg; tlf. 72 54 30 00,
email: aar@nst.dk (dispensationer fra strandbeskyttelsesreglerne).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Sport og Fritid (for arrangementer ved Den Permanente og Ballehage
Søbad).
• Natur og Miljø (adgang gennem skovarealer til Den Permanente og
Ballehage Søbad).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på disse arealer:
• Skovvejene og visse andre adgangsveje til strandene er aflåste med
bomme, så for kørende adgang ad disse skal der afhentes en bomnøgle
ved Natur og Miljø.
• Såfremt et arrangement indebærer opstillinger der begrænser den frie
færdsel på eller langs strandene skal der indhentes tilladelse fra
Naturstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.
Bemærkninger
Eventuelle arrangementer skal normalt afvikles i døgnets lyse timer.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Tangkrogen
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Tangkrogen, der er Aarhus Kommunes primære arrangementsplads, er
smukt beliggende syd for Aarhus Havn, mellem Strandvejen og Aarhus
Bugt.
Tangkrogen er opdelt i et antal delområder, omfattende bl.a.
Cirkuspladsen: Et ca. 11.000 m2 stort, centralt grusareal etableret med
henblik på opstilling af større telte, barakker, toiletvogne m.v. – arealet
kan tåle færdsel med køretøjer med max. 10 tons akseltryk.
Grønt arrangementsareal: Et ca. 25.000 m2 stort tilstødende, slidstærkt
græsareal, hvor det er muligt at opstille f.eks. mindre telte i kortere
perioder – forsigtig kørsel kan ske med køretøjer med totalvægt under
3.500 kg.
Rekreative udenomsarealer: Udgøres af ca. 15.000 m2 græsarealer, hvor der
alene må afholdes arrangementer der ikke belaster arealerne – kørsel på
arealerne må kun ske med specialkøretøjer efter konkret aftale med
udlejer.
Øvrige arealer: Herudover er pladsen forsynet med interne køreveje, stier
og parkeringsarealer.

Illustration/kort

Faciliteter

•
•
•
•
•
•
•

Op til 40.000 m2 arrangementsareal, afhængig af arrangementets
karakter.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsens arrangementer.
Mulighed for strømudtag op til 450 amp., fordelt på 12 udtag.
Mulighed for aftapning af vand 7 forskellige steder på pladsen.
Mulighed for afledning af spildevand 7 forskellige steder på pladsen.
Mulighed for tømning af campingvognstoiletter i aflåst udslagsvask.
Offentligt toilet beregnet til områdets rekreative gæster – mod betaling
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af afgift for rengøring kan arrangementer anvende dette.
Op til 500 parkeringspladser, med mulighed for supplering ved
etablering af skråparkering på Kongevejen.
• Kapacitet til 20.000 gæster, afhængigt af arrangementstype og valgt
opstilling.
• Tæt på offentlige transportmidler på Strandvejen, Chr. Filtenborgs
Plads og Hans Broges Gade.
Eksempler på afholdte
Lokaliteten er ideel til afholdelse af cirkus, start- og målområde for div. løb,
arrangementer
markeder, udstillinger, mindre koncerter m.v.
Arrangementer kan normalt kun afholdes i perioden fra 15. april til 1.
oktober.
Eksempler på afviste
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer og arealødelægansøgninger
gende aktiviteter som traktorpulling og motorløb.
Lejeafgifter og
Areallejen er 4.500 kr. pr. reserveret dag. Herudover skal der betales 750
arrangørforpligtelser
kr. pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
Arrangører hæfter for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Idet pladsen er omkranset af Strandvejen, intensivt benyttede havnearealer
og Aarhus Bugt er der ikke mulighed for udvidelse af selve arrangementsarealet – der er dog mulighed for samspil med aktiviteter på Aarhus Bugt
og på landstriben til Marselisborgskovene mod syd.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
omgivelser
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 70 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig på Strandvejen – det vurderes at ville kunne resultere i et
lydniveau på omkring 103 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen ved spilleretning
ud over Aarhus Bugt. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan
forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold der Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Der er fastlagt regler for pladsens og installationernes benyttelse –
reglerne fremgår af en brugermanual, der udleveres når et arrangement
godkendes.
• Ved koncerter m.v. skal scenen placeres på sceneområdet, så ”der
spilles ud over bugten”.
Bemærkninger
Af hensyn til beboerne ved Strandvejen m.v. kan det være nødvendigt at
begrænse antallet og varigheden af ”støjende” arrangementer.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
•
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Telefontorvet
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Telefontorvet er den lille, centrale, granitbelagte plads mellem Busgaden og
Søndergade, umiddelbart øst for Busgadehuset.
Udover Busgadehuset er pladsen omgivet af etageejendomme med
kontorer, forretninger, restauranter, og beboelser – heraf nogle med altaner
direkte ud til torvet.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

Op til 140 m2 muligt opstillingsareal centralt på torvet.
Muligheder for tilkørsel af effekter til torvets arrangementer via
Fiskergade og Frederiksgade.
• Mulighed for adgang til strømskab ved betaling for åbning og forbrug.
• Mange midtbyparkeringspladser.
• Publikumskapaciteten afhænger af arrangementstype og den valgte
opstilling.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
Busgaden.
Lokaliteten er ideel til opstilling af informationsboder og afholdelse af
mindre musikarrangementer m.v.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer der medfører uacceptable gener for adgangen til eller
funktioner for torvets virksomheder og forretninger m.v.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang betale for fjernelse og genopstilling af
blomsterkummer, bænke og andet udstyr på pladsen.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Pladsen må ikke befærdes med køretøjer med en totalvægt over 6 tons.
En mindre del af torvet er udlejet til udeservering.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2200.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig – det vurderes at ville kunne resultere i et lydniveau på
•
•
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omkring 77 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH i et telt.
I forretningernes/virksomhedernes normale åbningstid skal lydniveauet
begrænses, så det ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner,
der normalt udføres i disse.
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Torvet er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige vejarealer.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold der Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Opstillinger m.v. skal udføres så der sikres uhindret adgang for
rednings- og brandslukningskøretøjer til pladsens ejendomme.
• Arrangementer skal koordineres i f. t. de eksisterende
udeserveringsaftaler.
• Arrangører skal opstille vejskiltning efter anvisning fra Trafik og Veje.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdets beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
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Vennelystparken
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Vennelystparken er den centrale, men kuperede, park der ligger vest for
Nørrebrogade, umiddelbart syd for Universitetsparken. Parken har et højt
plejeniveau med særlig opmærksomhed på beskyttelse af bl.a. dens
blomsterbede på de vældprægede skråninger, dens vandløb og søer og dens
gamle, karaktergivende træer. Parken er nærrekreativt område for det
tilstødende øgadekvarter.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer

Der er 2 skrånende græsarealer i parken, der er tilstrækkeligt jævne til,
at de kan bruges til afholdelse af arrangementer.
• Hvert af disse arealer er under 4.000 m2.
• Der er primært tilkørselsmulighed ad stierne fra Vennelyst Boulevard –
og kun med lette køretøjer.
• Kapaciteten er maks. 2.000 tilskuere, afhængig af arrangementstype og
den valgte opstilling.
• Offentligt toilet beregnet til parkens rekreative gæster – mod betaling af
afgift for rengøring kan arrangementer anvende dette.
• Centralt beliggende med kort afstand til offentlige transportmidler på
bl.a. Nørrebrogade, Kirkegårdsvej og Nørregade.
• Parkering kan ske på/i midtbyens mange p-pladser og parkeringshuse.
Parken anvendes lejlighedsvis til aktiviteter som mindre koncerter og
forestillinger samt forskellige former for storskærmsforevisninger.
Som udgangspunkt kan arrangementer kun afholdes på de mest vandrette
•
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græsarealer i sommerperioden.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer der kan resultere i skader på parkens planter, stier eller
bevaringsværdige præg i øvrigt.
Lejeafgifter og
Areallejen er 4.500 kr. pr. reserveret dag. Herudover skal der betales 750
arrangørforpligtelser
kr. pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
Arrangører hæfter for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Fysiske begrænsninger
Idet pladserne er omkranset af veje, stier, beplantninger og bygninger er der
ikke mulighed for udvidelse af de 2 arrangementsarealer.
Miljøvilkår/hensyn til
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
omgivelser
Lydniveauet må ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved nærmeste bolig i
Høegh-Guldbergs Gade – det vurderes at ville kunne resultere i et
lydniveau på omkring 92 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH, såfremt
spilleretningen er væk fra Høegh-Guldbergs Gade. Natur og Miljø,
Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart
system.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre interessenter
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Der skal tages vidtgående hensyn til parkens bevoksninger, etablerede
stier, fugtige skråninger m.v., hvilket indebærer, at der bl.a. kan blive
stillet krav om foranstaltninger til opretholdelse af afstand og
begrænsning af belastningen.
• Såfremt et arrangement ønsker at anvende både Vennelystparken og
Universitetsparken skal tilladelse også opnås fra Aarhus Universitet,
der ejer Universitetsparken, og fra Trafik og Veje, der ”ejer” Vennelyst
Boulevard.
Bemærkninger
Tilladelse til arrangementer kan kun gives såfremt det kan godkendes i
forhold til trafikafviklingen på Vennelyst Boulevard og Nørrebrogade. Det
kan endvidere være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af
”støjende” arrangementer af hensyn til parkens rekreative brugere og dens
omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
Eksempler på afviste
ansøgninger
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Vesterengs arrangementsplads
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontaktperson: Niels Jørgen Friis, tlf. 89 40 26 82
Vestereng er det ca. 55 ha store rekreative forbindelsesområde mellem
Hasle Ringvej, Randersvej og Det Nye Universitetshospital, Aarhus
(Skejby Sygehus). Området består af en mosaik af skov, buskområder,
græsarealer og arealer med forskellige former for idrætsaktiviteter. De
nordvestlige ca. 9 ha udgør et åbent eng-/overdrevsareal, der kan anvendes
til afholdelse af arrangementer.

Illustration/kort

Faciliteter

•
•
•
•
•

•
•

•

Op til 90.000 m2 arrangementsareal, afhængig af arrangementets
karakter.
Stabiliseret scene-/depotareal og intern forsyningsvej.
Flere muligheder for tilkørsel af effekter til pladsens arrangementer.
Mulighed for aftapning af vand (Ø63) ved indkørslen til depotpladsen
mod betaling af forbrug.
Mulighed for etablering af op til 500 ekstensive parkeringspladser på
tilstødende græsområde, med mulighed for yderligere parkering på de
omgivende veje og virksomheders parkeringspladser.
Kapacitet til 60.000 gæster, afhængigt af arrangementstype og den
valgte opstilling.
Tæt afstand til offentlige transportmidler ved bl.a. Brendstrup Busvej,
Olof Palmes Allé, Brendstrupgårdsvej og Det Nye Universitetshospital,
Aarhus (Skejby Sygehus).
Mulighed for publikumstransport ved etablering af shuttlebus-ruter.
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Eksempler på afholdte
arrangementer

Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger

Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

”Lovgivning”

Andre interessenter

Eksempler på forhold
der skal iagttages
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Det samlede område er ideelt til afholdelse af alle former for cykelcrossløb,
terrænløb, hundetræninger, rollespil, aktivitetsdage for daginstitutioner m.v.
Arrangementsarealet på overdrevsområdet anvendes traditionelt til Grøn
Koncert og andre koncerter samt lejlighedsvist til f.eks. cirkus.
Arrangementer kan afhængigt af karakter afholdes hele året.
Lokaliteten kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer og arealødelæggende aktiviteter som traktorpulling og motorløb (bortset fra på den
etablerede motocross-bane).
Areallejen er 4.500 kr. pr. reserveret dag. Herudover skal der betales 750
kr. pr. salgsbod eller en gradueret deltagerafgift pr. betalende deltager.
Arrangører hæfter for udbedring af arealskader, renholdelse m.v.
Idet pladsen er omkranset af primært hospitals-, erhvervs-, idræts- og
fredskovsområder er der ikke mulighed for udvidelse af selve
arrangementsarealet – ved løb m.v. er der dog mulighed for samspil med de
omgivende skovområder.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
boligerne på Rydevænget og Sandkåsvej – det vurderes at ville kunne
resultere i et lydniveau på omkring 100 dB(A)(Leq,15 min) foran scenen/FOH,
hvis den placeres på den etablerede sceneplads i arrangementsarealets
nordlige ende.
Herudover skal det ved fastsættelse af lydniveauet tilstræbes/sikres, at det
ikke medfører uacceptable forhold for de driftsfunktioner, der normalt skal
kunne udføres på Det Nye Universitetshospital, Aarhus (Skejby Sygehus).
Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres
af et blokerbart system.
For de dele af området der er fredskov gælder skovlovens bestemmelser.
Vandhuller, vandløb og deres nærmeste omgivelser er beskyttet i h. t.
Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover er der ingen direkte begrænsende
lovgivning.
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på dette areal:
• Ved koncerter m.v. skal scenen placeres på det grusstabiliserede areal,
så ”der spilles ud over engen”.
• En række forskellige tekniske installationer på/gennem området
medfører, at der er en række servitutbestemmelser der skal respekteres.
• Desuden er der en del fugtige steder, hvor der ikke må forekomme
arealødelæggende færdsel.

Der kan forekomme terrænmæssige problemer i forhold til store
opstillinger, idet området er et ujævnt naturareal, hvis bæreevne kan
være begrænset, specielt i nedbørsrige perioder – et arrangements
succes er derfor mere afhængigt af vejrliget end det normalt accepteres
for koncertarealer.
• Der skal træffes de fornødne foranstaltninger til sikker opretholdelse af
at sikkerhedsforholdene for og tilkørselsmulighederne til Skejby
Sygehus/Det Nye Universitetshospital, Aarhus.
Bemærkninger
I forbindelse med den igangværende udbygning af Det Nye
Universitetshospital, Aarhus (Skejby Sygehus) vil det løbende blive
vurderet, om det lydniveau der normalt tillades vil skulle sænkes, så
lydniveauet ikke medfører uacceptable forhold for hospitalets
driftsfunktioner. En sådan vurdering vil specielt blive aktuel omkring 201415, hvor nye, støjfølsomme hospitalsafsnit forventes ibrugtaget.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
•
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Øvrige parker og grønne områder
Lokalitetens ejer/udlejer

Lokalitetsbeskrivelse

Natur og Miljø, Grønne Områder, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 27 55; email: naturogmiljo@aarhus.dk
Kontakt og reservation skal ske via hjemmesiden
www.FriluftslivAarhus.dk, hvorigennem forvaltningen administrerer
arrangementer i de alle de parker, som der ikke er udfærdiget særskilte
lokalitetsbeskrivelser for i disse retningslinjer.
I Aarhus Kommune kan foreninger og organiserede brugere anvende parker
eller andre grønne områder til enkeltstående dagsarrangementer.
Arrangørerne skal opstille de fornødne toiletfaciliteter og arrangementerne
må ikke omfatte overnatning eller arealødelæggende aktiviteter.
I den nordlige del af kommunen kunne det f.eks. være i Åkrogs Strandpark,
Bellevue Strandpark, Forteparken, Hedeskovparken, Tålfor Strandpark
Hovmarken, Vorrevangsparken, Risskov Strandpark (Gallo-grunden), og
Skæring Strandpark.
I den vestlige del af kommunen kunne det f.eks. være i Skjoldhøjparken,
Åby Park, Bauneparken, Søparken, Skjoldhøjkilen, Tilst Bypark, Harlev
Bypark, Marienlystparken, Stadevejs bådplads og Klokkerparken.
I den sydlige del af kommunen kunne det f.eks. være i Engdalgårdsparken,
Bækvejsparken, Vestervangsparken, Grønløkkeparken, og Hjulbjergparken.
I City-Viby-området kunne det f.eks. være i Skt. Olof Kirkegård,
Langenæsparken, Skanseparken, Åparken ogViby Park.

Illustration/kort

Faciliteter

Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger

Afhænger af hvilken lokalitet der er tale om.
Der er etableret offentlige toiletter på enkelte lokaliteter – mod
betaling af afgift for rengøring kan arrangementer anvende disse.
Cirkus, Skt. Hans Bål, Grundlovsmøder, Festugeaktiviteter, m.v.
•
•

Lokaliteterne kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer, der medfører større gener for de tilgrænsende boligområder.
Lejeafgiften afhænger af det ønskede arrangement.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Der vil i forbindelse med tilladelsen blive stillet krav om de fysiske
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begrænsninger for hver enkelt lokalitet.
Arrangementernes sluttidspunkt afhænger af lokaliteten.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig – hvilket lydniveau det vurderes at kunne resultere i foran
scenen/FOH afhænger både af hvilken lokalitet der er tale om og af
hvorledes scenen placeres på den givne lokalitet. Natur og Miljø, Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart system.
”Lovgivning”
Der er ingen direkte begrænsende lovgivning.
Andre myndigheder og
Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
interessenter
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Vejadministrationen (skiltning, brug af vejarealer m.v.).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på disse arealer:
• Arrangører skal foretage fornøden sikring mod beskadigelse af
arealerne efter anvisning fra den arealansvarlige.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til parkernes rekreative brugere og deres
omgivelser.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser
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Øvrige veje og pladser
Lokalitetens ejer/udlejer
Lokalitetsbeskrivelse

Trafik og Veje, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.
Tlf.: 89 40 44 00; email: trafikogveje@aarhus.dk
Kontaktperson: Poul Henning Jensen, tlf. 89 40 49 41
Visse veje og pladser kan anvendes ved enkeltstående arrangementer.
Det kunne f.eks. være lokaliteter som Tietgens Plads, Ingerslevs Plads,
Vesterbro Torv, Steen Billes Torv, Rundhøj Torv eller lokale torve og
pladser i Aarhus’ forskellige forstæder og landsbyer.
Det kan i givet fald forudsætte hel eller delvis afspærring af områderne.

Illustration/kort

Faciliteter
Eksempler på afholdte
arrangementer
Eksempler på afviste
ansøgninger
Lejeafgifter og
arrangørforpligtelser
Fysiske begrænsninger
Miljøvilkår/hensyn til
omgivelser

”Lovgivning”

• Afhænger af hvilken lokalitet der er tale om.
Opløbsområde for div. løb, vejfester, torvedage, Festugeaktiviteter, optog
og demonstrationer m.v.
Lokaliteterne kan f.eks. ikke bruges til firmaarrangementer eller til
arrangementer der medfører større gener for den kollektive trafik.
Lejeafgiften afhænger af størrelsen af det ønskede arrangementsområde.
Arrangører skal i nødvendigt omfang etablere godkendte afspærringer og
eventuelle omkørsler.
Arrangører hæfter for udbedring af skader og renholdelse m.v.
Der vil i forbindelse med tilladelsen blive stillet krav om de fysiske
begrænsninger for hver enkelt lokalitet.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 2400.
Lydniveauet må som udgangspunkt ikke overstige 65 dB(A)(Leq,15 min) ved
nærmeste bolig – hvilket lydniveau det vurderes at ville kunne resultere i
foran scenen afhænger både af hvilken lokalitet der er tale om og af
hvorledes scenen placeres på den givne lokalitet. Natur og Miljø,
Virksomheder og Jord kan forudsætte, at lydniveauet styres af et blokerbart
system.
Lokaliteterne er underlagt lovgivningens bestemmelser for offentlige
vejarealer.
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Andre myndigheder og
interessenter

Afhængigt af et arrangements karakter kan det, i forlængelse af vilkårene
beskrevet på side 4-5, være nødvendigt, at arrangøren indhenter tilladelse
fra
• Østjyllands Politi (ordenshåndhævelse, lejlighedstilladelser m.v.).
• Aarhus Brandvæsen (beredskab og sikkerhed).
• Trafik og Veje, Kollektiv Trafik (hvis busruterne påvirkes).
• Natur og Miljø, Grønne Områder (grønt, skulpturer m.v.).
• Natur og Miljø, Virksomheder og Jord (lydniveau).
• Bygningsinspektoratet (opbygning af scene og lign.).
• Fødevarestyrelsen (forhold vedr. håndtering af fødevarer).
Eksempler på forhold
Ud over de generelle regler, der på side 6-7 er beskrevet for brugen af de
der skal iagttages
kommunale arealer, skal følgende forhold iagttages på disse arealer:
• Arrangører skal opstille vejskiltning efter anvisning fra Trafik og Veje.
Bemærkninger
Det kan være nødvendigt at begrænse antallet og varigheden af ”støjende”
arrangementer af hensyn til områdernes beboere og erhvervsdrivende.
Dispensationsmuligheder De involverede myndigheder er bemyndiget til at meddele evt.
dispensationer efter de retningslinjer, der er beskrevet på side 9.

66

