Returadresse:
Køge Kommune, Anlægsafdelingen
Torvet 1, 4600 Køge

Foreningen Køge Festival
Att: Per Stenberg

Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

8. juli 2019

2019-000597-11

Tilladelse til særlig råden i forbindelse med Køge Festuge 2019

Anlægsafdelingen

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Køge Kommune kan iht. ”love om offentlige veje” § 80 stk. 1 meddele
www.koege.dk
tilladelse til særlig råden over vejarealer i Køge bymidte i Køge Festuge 2019
fra den 24. august 2019 kl. 14:00 til den 1. september 2019 kl. 24:00.
Tlf. 56 67 67 67
Vi skal dog lige gøre jer opmærksomme på, at vores flexpladser på Køge
Torv er udlånt lørdag den 24. august 2019.
Tilladelsen gælder for vejene:
 Vestergade mellem Køge Torv og Rebslagergade.
 Køge Torv – del med scene hele døgnet. Udeserveringen er opsagt
ved lejer i perioden.
 Torvegaderne – østlige og nordlige torvegade hele døgnet.
 Brogade. Udeserveringen er opsagt ved lejer i perioden.
 Nyportstræde mellem Køge Torv og Skt. Gertrudsstræde.
 Kirkestræde mellem Køge Torv og Lille Kirkestræde.
 Nørregade og Jernbanegade.
 Kulturtorvet – Antoniestræde og Stationsforpladsen.

Kontakt:
Tina Dam
Tlf. +45 56 67 24 67
Mail parkering@koege.dk

Der bliver etableret et område til handicapparkering på parkeringspladsen
Blegdammen Øst og på grus arealet ved Kulturtorvet, og et område til Taxier
på Søndre Alle, ved Vandværkets indkørsel.
Opsætning af Kølecontainer: på Parkeringsareal Bag Haverne.
Tilladelsen er betinget af:
 Arrangøren skal selv stå for annonceringen i vores lokalaviser,
(heden/onsdagsavisen/lørdagsavisen/dagbladet) omkring
arrangementet.
 I skal informere butikkerne i området, og de omkringboende ved
husstandsomdelte flyers om arrangementet.
Denne orientering og annonceringen skal foregå mindst to uger før
arrangementet skal afholdes.
Hvis vi modtager klager fra omkringboende efterfølgende, vil det
kunne få indflydelse på vores vurdering af vilkår til fremtidige
arrangementer af samme karakter.
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At beboerne og butikkerne i Nørregade og Jernbanegade bliver
informeret om, at vejen bliver afspærret med betonklodser, fra
tirsdag den 27. august til søndag den 1. september 2019.
• At arrangører sørger for opstilling af mobiltoiletter + opstilling af
ekstra skraldespande. Disse udgifter skal I selv afholde.
• At der er offentlig adgang til gaderne og Torvet under arrangementet.
 Afspærringen bestiller/afregner I selv med ETK. Afspærringsplan
fremsendes til Køge Kommune, Anlæg)
 At afspærringen anbringes efter den fremsendte afmærkningsplan.
 At belægningen og andet i gaderne, på de forskellige pladser/torve
ikke beskadiges ved opsætning af telte, boder mv.
I tilfælde af dette, bliver tingene reetableret på ansøgers regning.
 At der straks efter hver dags afslutning rengøres for det affald, der
måtte være fra arrangementet. Sker dette ikke, bliver der rengjort og
fjernet affald på ansøgers regning.
 Opstilling af telte, scener osv. på offentlige arealer er omfattet af
byggeloven. Der er krav om enten certificering eller byggetilladelse.
Opstilling af festival og salgsområder med et samlet areal på over
1.000 m2, skal også have en godkendelse fra Kommunen i henhold til
Bygningsreglementet.
 Det er den ansvarlige for arrangementet der har ansvaret for at
indhentet diverse tilladelser/byggetilladelse hos Kommunen /
planafdelingen/politi/beredskab osv.
 At ved opsætningen på vejarealerne, skal der være en
sikkerhedspassage på 3 meter (beredskabsmæssigt osv.), også lodret
op.
 Såfremt der skulle opstå problemer med naboer eller øvrige
besøgende på Køge Torv, eller de øvrige betingelser, forbeholder
Køge Kommune sig ret til at inddrage tilladelsen med øjeblikkelig
virkning.
 At støjniveauet overholdes.
 Hvis der skal bruges strøm, kan I kontakte en elinstallatør, som
sørger for en måler. arrangøren skal selv stå for afregning til
elinstallatøren.
 Køge Festuge har ansvaret for sikkerheden under hele
arrangementet.
Alkoholforbuddet på Køge Torv og de tilstødende gader: se vedlagte kort.
Skilte og klistermrk. Som er opsat på Køge Torv skal tildækkes under
arrangementet, dette skal arrangøren stå for.
Afspærringen på følgende vejstrækninger:
Brogade, Torvet, Vestergade mellem Torvet og Rebslagergade, Nyportstræde
mellem Torvet og Skt. Gertrudsstræde, Nørregade og Jernbanegade.
Disse gader vil være afspærret i henhold til den plan, der er fremsendt til
Køge Kommune. Se side 5+6.
Fortovsareal ved Café Vanilla:
I har tilladelse til, at afspærre fortovet foran Café Vanilla onsdag-torsdagfredag-lørdag i perioden fra kl. 18:00 – 02:00, fortovsarealet skal holdes frit
for inventar, så der må ikke opstilles borde/stole osv. proceduren skal foregå
som der er beskrevet i mailen fra Køge Festuge af den 4. juli 2019.
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I har ansvaret for sikkerheden.
På torvedagene onsdag den 28. august 2019 og lørdag den 31. august 2019
vil stadepladser fra torvet blive flyttet til den østlige - og vestlige
parkeringsbane i Brogade. Torvehandlen onsdag og lørdag slutter kl. 16:00.
Som aftalt etablerer Køge Festival strøm til 5 stadeholdere som skal bruge
strøm (380 volt). Strømudtagene placeres i Brogades vestlige side op mod
Torvet. Og det vil være muligt at opstille 1 – 2 stadeholdere på
taxapladserne i den østlige Torvegade, som aftalt.
Større projekter og uopsættelige situationer:
Køge kommune har ret til erstatningsfrit at trække tilladelsen tilbage på
ethvert tidspunkt, såfremt et større projekt eller en uopsættelig situation
måtte opstå.
Ved større projekter forstås, men ikke begrænset til, projekter der strækker
sig over flere uger eller involverer flere parter.
Ved uopsættelige situationer forstås, men er ikke begrænset til, arbejde på
arealet der ikke kan afvente arrangementets afslutning, politiaktioner,
demonstrationer og force majeur.
Miljømæssigt skal I opfylde følgende vilkår for arrangementet:

Mandag,tirsdag,onsdag

Tidsrum

Max. Støjgrænse,
dB(A)

Musikken skal
slukkes, senest kl.

Musik på den store scene

Indtil kl. 22:00

70

22:00

Tidsrum

Max. Støjgrænse,
dB(A)

Musikken skal
slukkes, senest kl.

Musik på den store scene

Indtil kl. 24:00

90

24:00

Musik i Heineken-teltet

Indtil kl. 01:00

70

01:00

Tidsrum

Max. Støjgrænse,
dB(A)

Musikken skal
slukkes, senest kl.

Musik på den store scene

Indtil kl. 24:00

90

24:00

Musik i Heineken-teltet

Indtil kl. 02:00

70
60

02:00

Torsdag

Fredag og Lørdag

I skal foretage egenkontrolmålinger af lydniveauet inden arrangementet om
torsdagen, fredagen og lørdagen starter. I skal desuden foretage
egenkontrolmålinger af lydniveauet en gang pr. time undervejs i
arrangementet om torsdagen, fredagen og lørdagen. Lyd målingen kan
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foretages ved brug af støjmåleudstyr eller ved brug af mobil App (f.eks.
Noise Exposure). Resultaterne skal I registrere i en logbog, som I skal
have til rådighed for kommunen min. 8 uger efter arrangementet, så de kan
sendes til kommunens Miljøafdeling i tilfælde af støjklager. Alternativt skal I
anvende et musikanlæg, der er elektronisk indreguleret og på forhånd
godkendt af Miljøafdelingen.
Køge Kommune skal gøre arrangøren opmærksom på, at bruges eller spilles
der musik offentligt, skal arrangøren betale en afgift til KODA og Gramex.
Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade
43, 5. sal, 1577 København V.
Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på
borger.dk. gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder
– Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på
vejområdet.
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan
tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn
indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager om
handicapparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til
skønnet.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal
være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.
Venlig hilsen
Tina Dam
Kopi fremsendt til:
Midt- og Vestsjællands Politi/ beredskab+ vejsager
Køge politi
Østsjællands beredskab
Falck
Vagtcentralen
ETK
Køge Kommune Miljøafdeling
Køge Kommune Sekretariatet og Byggesager
SSP
Movia
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Bilag

2-27 Beskrivelse:

Køge Festuge 2019
Skilteplan for Køge Festuge 2019

Lørdag 24. august (uge 34): (Se skilteplan 2-27 A samt skilteplan 2-27 B)

Lørdag fra Kl. 14.00 skal der stå skilte ind mod Køge Torv, så der gøres
opmærksom på parkering og indkørsel forbudt i perioden fra søndag d. 25. august kl.
06.00 til søndag d. 25. august kl. 17.00.
Placering:
 Vestergade
 Brogade
 Nyportstrædet
 * De to parkeringspladser i Nyportstræde ved Torvet skal afmærkes med
parkering forbudt (førstehjælpscontainer kommer søndag morgen kl. 7 og placeres
der).
Søndag d. 25. august (uge 34): (Se skilteplan 2-27 A samt skilteplan 2-27 B)

Indkørsel forbudt uden særlig tilladelse i perioden kl. 06.00 til kl. 17.00
Mandag d. 26. august (uge35): (Se skilteplan 2-27 A samt skilteplan 2-27 B)

Ingenting
Tirsdag d. 27. august (uge35): (Se skilteplan 2-27 A)

Spærret for al indkørsel i perioden kl. 09.30 til kl. 16.00.

Nørregade ved nr. 7 er spærret med betonklodser fra kl. 20.00 lige syd for
krydset ved Jernbanegade Se Terror 2-24 ”sikring af Nørregade). Skilt opsættes om
denne afspærring i den sydlige ende af Nørregade, i T-krydset i Nørregade ved KØS, i
den nordlige ende af Nørregade hvor gågaden er etableret og i den østlige ende af
Jernbanegade ved krydset af Råshusstræde, og skiltene bliver stående til søndag
morgen.

Der skal opsættes skilt i krydset Brogade / Fændediget (således at
stadeholderne kan stå i Brogade onsdag morgenen).
Onsdag d. 28. august (uge35): (Se skilteplan 2-27 A)

Brogade lukkes af i begge ender, for at afholde Torvedag. Skiltning og
afspærring opsættes i tidsrummet fra kl. 05.00 til 16.00

Vestergade lukkes ved Rebslagergade fra kl. 05.00 til 16.00


Torvet lukkes fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Afspærring og skiltning opsættes i den
sydlige ende af Brogade, i Vestergade lige øst for Rebslagergade, i Nyportstræde lige
syd for Sankt Gertrudsstræde og Kirkestræde lige syd for Lille Kirkestræde. Ved
skiltningen i Nyportstræde og Kirkestræde skal er yderligere stå, at beboerkørsel er
tilladt.
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Torsdag d. 29. august (uge35): (Se skilteplan 2-27 A og skilteplan 2-27 B samt skilteplan
2-24)

Torvet lukkes fra kl. 18.00 til kl. 02.00. Afspærring og skiltning opsættes i den
sydlige ende af Brogade, i Vestergade lige øst for Rebslagergade, i Nyportstræde lige
syd for Sankt Gertrudsstræde og Kirkestræde lige syd for Lille Kirkestræde. Ved
skiltningen i Nyportstræde og Kirkestræde skal er yderligere stå, at beboerkørsel er
tilladt.
Fredag d. 30. august (uge35): (Se skilteplan 2-27 A og skilteplan 2-27 B samt skilteplan
2-24)

Torvet lukkes fra kl. 08.00 til kl. 02.30. Afspærring og skiltning opsættes i den
sydlige ende af Brogade, i Vestergade lige øst for Rebslagergade, i Nyportstræde lige
syd for Sankt Gertrudsstræde og Kirkestræde lige syd for Lille Kirkestræde. Ved
skiltningen i Nyportstræde og Kirkestræde skal er yderligere stå, at beboerkørsel er
tilladt.

Der skal opsættes skilte i Brogade med hensyn til at Brogade er lukket lørdag
morgen fra kl. 05.
Lørdag d. 31. august (uge3 35): (Se skilteplan 2-27 A og skilteplan 2-27 B samt
skilteplan 2-24)

Torvet lukkes fra kl. 05.00 til kl. 02.30. Afspærring og skiltning opsættes i den
sydlige ende af Brogade, i Vestergade lige øst for Rebslagergade, i Nyportstræde lige
syd for Sankt Gertrudsstræde og Kirkestræde lige syd for Lille Kirkestræde. Ved
skiltningen i Nyportstræde og Kirkestræde skal er yderligere stå, at beboerkørsel er
tilladt.
Der skal opstilles parkering forbudt på den sydlige del af det indre Torv i dagtimerne
mandag, onsdag og torsdag.
Der opstilles terrorsikring ved festugens foranstaltning i Nørregade lige syd for
Jernbanegade fra tirsdag kl. 20.00. dette sker med betonklodser, og de flyttes først
søndag underoprydningen i uge 35.
Der opstilles terrorsikring i Vestergade lige øst for Rebslagergade og i Brogade lige nord
for Fændediget.
Det sker ved hjælp af store køretøjer i stil med en bus eller en lastbil, så vognbanen og
fortov spærres så meget, at et andet køretøj ikke kan passere terrorsikringen.
Det sker onsdag fra kl. 18.00 til kl. 22.30, torsdag fra kl. 18.00 til kl. 02.00, og fredag og
lørdag fra kl. 18.00 til kl. 02.30. det skiltes ikke, men er en væsentlig del af en passiv
terrorsikring af gæsterne til Køge festuge.
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