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Retningslinjer for arrangementer mv. på Strøget 
 
Grundet Strøgets indretning og størrelse er Strøget i dag inddelt i gang- og inventarzoner, hvor 
inventarzonerne er beregnet til butikkernes vareudstillinger, mens gangzonerne langs facaderne til 
enhver tid skal friholdes for inventar af hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed, 
men især af hensyn til blindes navigering via ekkolokalisering langs facaderne. 
Zonerne fremgår af illustrationerne herunder. 
 
Det er de samme zoner, som ud for de enkelte butikker danner rammen for arealer til evt. 
arrangementer. Dvs. at hver butik i deres facadelængde har mulighed for at benytte inventarzonen 
som et slags ”arrangementsareal” (se vedhæftede illustration). Alt andet end en almindelig 
vareudstilling kræver dog en særskilt tilladelse, som ansøges på www.brugaarhus.dk, hvor 
ansøgningskategorien er ”udendørs arrangement”. 
Der kan kun søges om arrangementer på Strøget ved Open By Night, Verdensbilleder, Festugen og 
Strøgets fødselsdag. 
 
På Aarhus Kommunes hjemmeside for vareudstillinger på Strøget er oplistet nogle retningslinjer – 
herunder hvilke effekter der ikke må anvendes som vareudstilling. Disse ses i dette link: 
https://aarhus.dk/virksomhed/tilladelser/salg-og-udstilling-af-varer-i-byrummet/retningslinjer-for-
vareudstillinger-paa-stroeget/#3 
Disse effekter er stadig ikke tilladte. 
 
Udover de almindelige hensyn er der nogle andre opmærksomhedspunkter, som også skal iagttages 
i forbindelse med afholdelse af arrangementer på Strøget: 
 
Yderligere opmærksomhedspunkter: 
 

• Inventarzonen kan ikke udvides pga. fremkommeligheden for beredskabet, barnevogne, 
gangbesværede og handicappede. 

• Anvendelse af musik er ikke tilladt, da det vil genere for mange beboere på Strøget. 
Undtagelse er dog enkelte arrangementer ansøgt af Strøgforeningen. 

o Dette gælder uanset, om musikken kommer udefra eller indefra. Det er støjniveauet 
udenfor, som er afgørende. 

• Ved udstilling/salg af varer må dette kun ske, hvis det ikke er konkurrenceforvridende i 
forhold til andre butikker i nærheden, og når varen normalt bliver udstillet/solgt i den 
pågældende butik. Det er Aarhus Kommune, som vurderer dette. 

• Sker der salg fra arealet, skal der betales et salgsbodsgebyr på 750,- kr. pr. 
kasseapparat/terminal. Undtaget er arrangementer under Verdensbilleder. 

• Alt benyttet inventar i arrangementsarealet skal: 
o Være flytbart af én person af hensyn til beredskabet. 
o Holde sig indenfor det angivne ”arrangementsareal”. 

• Salg af alkohol til gaden er ikke tilladt i henhold til restaurationsloven og 
Ordensbekendtgørelsen, og når salget ikke sker i forbindelse med en eksisterende 
restauration i gadeplan. 

 
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at foretage løbende tilføjelser/rettelser. 
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