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Tidligere regler

Ændret til

Vareudstilling:
Der kan benyttes ud til et givent mål. Dvs. der behøves ikke at være
vareudstilling helt inde ved bygningens facade.
inden for 0-2 mtr. (ca.)

Vareudstilling:
Vareudstilling skal ske i udstillingbåndet. De fleste steder svarende til 2 fliser.
Enkelte steder skal det vurderes i hver enkelt tilfælde.
Der kan benyttes et større areal, såfremt forvaltningen finder det muligt - mod
betaling/taksten for udeservering.
Vareudstilling:
Der skal søges om tilladelse til vareudstilling, ligesom der skal betales for
vareudstilling. Følger taksten for udeservering.
Renholdelse:
tilføjet: butikker må ikke benytte offentlige affaldskurve til håndtering af det
opfejde affald/udkrudt.
Skilte:
Tilføjet: at der ikke må opsættes skiltning der henviser til den enkelte butik eller
butikkens varer.
Der
må ikke opstilles Beach flag.
Udeservering:

Vareudstilling:

Renholdelse:

Skilte:

Udeservering:
Hele året på alle arealer

Udeservering:
Torvearealer - søges uden udbud/info

Udeservering:
Torvearealer - maks 8 år eller udløb af alkoholbevilling
Udeservering:
Taksten er pr. år, i 2019 kr. 103,84 pr m2
(Taksten dækkede tidligere over perioden fra 1.april - 30.september)

- på Torvearealer; kun 1.april-30.september + 1.-31.december
- på arealet foran den enkelt butik; hele året
Udeservering:
- Torvearealer til Sommersæsonen; sættes i udbud på NDK hjemmeside omkring 1.
december året før ibrugtagning.
- Torvearealet til December; sættes i udbud på NDK hjemmeside omkring 1. juni
samme år som ibrugtagning.
Udeservering:
Torvearealer v. Torvet 1 - kun for 2 år ad gangen.
Udeservering:
Taksten foreslås ændret til pr. måned/sommersæson/helår
Nye priser pr. m2:
Måned
kr. 10,Sommersæson kr. 105,Helår
kr. 200,-

Torvehandel:
Biler må være inden for stadepladsen i vinterperioden, dog undtaget
fra 12.-24. december

Torvehandel:
Der må kun være biler på stadepladserne bagved kirken i hele vinterperioden,
forudsat at de kan være inden for arealet.

Torvehandel:
Torvehandel må foregå fra;
- torvearealet ved Djurslands Bank,
- arealet bagved kirken
- torvet ved Museum Østjylland,
- Polititorvet,
- enkelte dagspladser foran Torvet 1 samt ved Rådhustorvet.

Torvehandel:
- Stadepladser bag kirken (område B) benyttes til salgsvogne og dem som ønsker
at have biler på arealet i vinterperioden.
- Hele året kan der være stadepladser ud for de enkelte butikker i gågaderne (som
er lukkede).
- I Sommerperioden er der stadepladser på Rådhustorvet (område C).
- I Vinterperioden er der stadepladser på torvearealet langs Arresten (område D).
- Torvepladser ved Djurslands Bank (E), Museum Østjylland (G), og Polititorvet (H)
nedlægges.

Torvehandel:
Ingen fastlagte pladser i Auning

Torvehandel:
- Der kan ved henvendelse oprettes stadepladser på Torvearealet v. Trafikknude
punktet.
- Der kan være mulighed for stadeplads på hjørnearealet v. Brugsen/Sparekassen
- Der kan være mulighed for stadeplads på p-pladsen på Torvegade v. bageren.

Torvehandel:
Takstperiode - Grenaa: Helår , Sommer, Vinter, Dagspris
Takstperiode - Fjellerup: 1.juni-30.september

Torvehandel:
Takstperiode - Grenaa: Helår, Kvartal, Dagspris
Takstperiode - Fjellerup: 1.juni-30.september, Dagspris

Torvehandel:
Priserne hæves:
Helår
kr. 1.329,Sommer kr. 1.107,Vinter
kr. 443,Fjellerup kr. 675,Dagspris kr. 56,-

Torvehandel:
Nye PRISER
Helår
kr. 2.000,Kvartal
kr. 650,Fjellerup kr. 700,Dagspris kr.
65,-

Musik:
Ingen nærmere regler, vurderes af forvaltningen i hvert enkelt tilfælde.

Musik:
- Der oprettes fastlagte retningslinjer for musikarrangementer, herunder hvor ofte
de tillades på de enkelte steder.
- Der kan være musik i gågaderen på placeringer ud for lukkede butikker.

