Regulativ for Lyngby Torv


5. september 2013
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Forord
Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i
overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for et
attraktivt by- og handelsmiljø.
Lyngby Torv er et offentligt pladsareal (offentlig vej), der ejes og administreres af Lyngby-Taarbæk Kommune.
Enhver benyttelse af Torvet udover almindelig gående færdsel og ophold
kræver en tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette regulativ.
Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen og godkendt af Nordsjællands Politi i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03. november 2011 om
offentlige veje, §§ 102, 103 og 105, samt lovbekendtgørelse nr. 1055 af 09.
november 2012, Færdselsloven § 92.
Regulativets bestemmelser administreres af Center for Miljø og Plan, Team
Vej i samarbejde med politiet.
Ansøgninger
Ansøgninger vedrørende anvendelse af Torvet skal indsendes til LyngbyTaarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan.
Henvendelser kan rettes til:
Lyngby-Taarbæk Kommune
Center for Miljø og Plan
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Email: lyngbytorv@ltk.dk
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Side 2

1. Gyldighedsområde
Regulativet omfatter Lyngby Torv, der udgør pladsen foran Lyngby-Taarbæk
Kommunes rådhus.

Kort 1 viser regulativets gyldighedsområde

Det røde område angiver forventet placering af en salgs- og toiletbygning,
der forventes opført i 2013. Salgsbygningen vil fungere som cafe med udeservering.
Det hvide område viser det areal, som det er muligt at indgå aftale med
kommunen om at råde over mod betaling. Arealet har en størrelse på mellem
600 og 800kvm alt efter om det med sort markerede vejareal indgår eller ej.
Regulativet omfatter både det hvide, sorte og det røde areal.
2. Hvad må torvet anvendes til?
Lyngby Torv er primært forbeholdt arrangementer, der understøtter LyngbyTaarbæk Kommunes vision om liv i byen. Kommunens borgere vil have fortrinsret til benyttelse af torvearealet.
Efter ansøgning kan Lyngby-Taarbæk Kommune give tilladelse til anvendelse
af Lyngby Torv til forskellige aktiviteter af f.eks. følgende karakter:





Kultur- og musikarrangementer
Almen oplysning og information
Underholdning
Loppemarked
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Sportslige arrangementer
Torvehandel (handel fra boder med fødevarer, kunsthåndværk og
brugskunst i øvrigt)
Div. arrangementer af kommerciel art

Der lægges vægt på, at der skal være uhindret passage for den gående trafik
samtidig med, at der skabes forudsætninger for, at Torvet kan bidrage til et
attraktivt by- og handelsmiljø.
Det skal generelt sikres, at arrangementer på Torvet fungerer uden gene for
beboere og for trafikkens afvikling.
Kommunen tager stilling til en eventuel anmodning om salg af varer og genstande. Det er ikke tilladt at handle med andre varer end de varer, der er
givet tilladelse til i den enkelte kontrakt eller tilladelse.
3. Afgift for anvendelse af Torvet
Enhver, der ønsker at benytte Lyngby Torv til et arrangement, event eller
lign., skal indgå en kontrakt med kommunen, hvori perioden og prisen for at
råde over torvearealet fremgår. Taksten er fastsat ud fra kommunens takstblad for indeværende år.
Kontrakten med kommunen indgås med én ansvarlig for arrangementet (kontraktholder).
4. Regler og bestemmelser
Kontraktholdere må ikke foretage ændringer i Torvets belægning, herunder
fjerne, misfarve eller beskadige dele af belægningen eller ramme genstande
ned i belægningen.
Der må på vejarealer ikke males f.eks. pile eller lign.
Vejtræer, lysmaster og anden byinventar må ikke anvendes til opsætning af
plakater, reklamer m.m.
Færdsel på arealet med tunge køretøjer med en totalvægt på over 3500 kg,
kan ødelægge Torvets belægning, og der gives derfor ikke tilladelse til arrangementer eller events, der kræver færdsel med tunge køretøjer.
Torvet er som udgangspunkt muligt at få råderet over i tidsrummet:
mandag-søndag
09:00-18:00
eller efter nærmere aftale med Forvaltningen.
Rammerne for, hvornår det er muligt at råde over Torvet, afhænger af arrangementets karakter.
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På Torvet er det muligt at etablere strømforsyning til brug ved arrangementer
fra to strømudtag på pladsen. Det registrerede strømforbrug under arrangementets afholdelse vil blive afregnet efterfølgende i henhold til de faktiske
priser på el for perioden.
4.1 Renholdelse og affald
Der skal til stadighed og umiddelbart efter arrangementets afslutning foretages renholdelse af torvet.
Det er ikke tilladt at benytte Torvets affaldsbeholdere til det affald, der
stammer fra arrangementer på Torvet. Kontraktholderen for benyttelse af
Torvet skal selv sørge for at affaldet bliver opsamlet og bortskaffe.
Ved manglende renholdelse vil arbejdet blive udført af Lyngby-Taarbæk
Kommune for kontraktholderens regning. Der vil blive opkrævet betaling for
minimum 1 time.
4.2 Spildevand
Der må ikke udledes spildevand til det kommunale kloaksystem herunder
afvandingssystemet af pladsen. Sanitært spildevand f.eks. i forbindelse med
rengøring, opvask herunder fedtholdigt spildevand skal opsamles og borttransporteres.
Såfremt ovennævnte ikke overholdes vil en evt. rensning af pladsafvandingssystemet og kloak blive foretaget for kontraktholderens regning.
4.3 Forsikringer
Ansvaret for ting- og personskader, der er pådraget tredjemand af inventar
på Torvet i forbindelse med arrangement, påhviler alene den person, der har
fået tilladelse til arrangementet.
Enhver bruger af Lyngby Torv er selv ansvarlig for, at tegne fornødne forsikringer i forhold til anvendelsen af Torvet
4.4 Tilladelse fra anden myndighed
Tilladelse efter dette regulativ fritager ikke kontraktholder at indhente nødvendige tilladelser fra andre myndigheder f.eks. politi, sundhedsmyndigheder
og lign.
4.5.1 Tilladelse fra brandvæsnet
Større arrangementer kræver brandvæsnets tilladelse. Større arrangementer
er eksempelvis:



Indretning af salgsarealer større end 500 kvm.
Opstilling af forsamlingstelte og selskabshuse større end 50 kvm.
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Ansøgning om dette skal ske til beredskab@ltk.dk mindst 30 dage inden arrangementet.
4.5 Øvrige krav, der kan forventes stillet i tilladelsen
Alt efter arrangementets art og afholdelsestidspunkt, kan Forvaltningen stille
krav om, at der:





opstilles mobile toiletter
udføres snerydning og glatførebekæmpelse
indgås aftale i forhold til belysning i den mørke tid
indgås aftale om højtalermusik og annoncering ved støjende arrangementer

5. Misligholdelse
Hvis kontraktholderen ikke overholder regulativets bestemmelser, herunder
benyttelsen, vil det blive betragtet som brud på aftalen om råden over Torvet. Enhver der bryder aftalen kan straks bortvises fra Torvet, uden erstatning af nogen art.
Hvis et arrangement giver anledning til gener og klager, kan det blive betragtet som misligholdelse af aftalen om råden over Torvet, og kommunen kan
indskrænke eller ophæve aftalen.
Kontraktholderen er ansvarlig for overtrædelser af reglementets bestemmelser, som deres stedfortrædere eller medhjælpere eventuelt begår.
6. Garantistillelse
Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan kan i forbindelse med
særlige større arrangementer kræve garantistillelse til dækning af evt. skader
på torveinventaret og oprydning. Størrelsen på og arten af den evt. garantistillelse afgøres i forbindelse med tilladelsen.
7. Revision
Regulativet kan ændres, når som helst Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse
ønsker det.
8. Ikrafttræden
Regulativ for Lyngby Torv er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 5/9 2013
og træder i kraft denne dag.
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