
Princip for udearealer på Frederiksø:

B - Pladsen foran Rundbuehallen

A - Strandareal
Arealet udlejes i en længere periode til Kammerateriet (ikke udbud men først til mølle princippet).  
Mulighed for at opstille containerbar og løse møbler efter aftale med SVK. Efter to år (vinter 2022) 
vurderes det om at arealet fortsat udlejes til Kammerateriet, udbydes åbent for alle med faste 
kriterier, eller skal være et offentligt areal ligesom de øvrige aktivitetsfelter. Arealleje efter havnens 
takstblad.

Areal kan lejes til kortere events. F.eks. i forbindelse med arrangementer i Rundbuehallen. Der 
sikres frie adgangsveje for offentlig færdsel  til de øvrige arealer og der kan opsættes hegn 
lejlighedsvist. Arealleje efter havnens takstblad. Areal E3 følger automatisk med i leje af Rundbue-
hallen. 
Rundbuehallen: Der er udarbejdet retningslinjer for udlejning af Rundbuehallen.  Ansøgninger 
vurderes af et administrativt udvalg inden en fastlagt dato. Derefter først til mølle princip.

Arealerne  er offentlige byrum og kan ikke lejes men kan anvendes til kortere events. Der sikres frie 
adgangsveje for offentlig færdsel og der må ikke opsættes hegn.
Der kan være mobilt gadesalg efter havnens takstblad. Areal skal være ryddet kort efter den 
mobile salgsenhed lukker.  

Arealerne disponeres af lejerne i bygningernes stueetager til udeservering, arrangementer eller 
udstilling. Krav til hvordan de kan møbleres/ disponeres ift. brandkrav fastlægges/godkendes af 
Kommunale Ejerdomme.

F1: Areal er forbeholdt parkering. Kan ikke lejes.
F2: Areal eller dele af arealet kan lejes til events. Arealet kan afspærres lejlighedsvist ved udlejning 
til events. Hvert tilfælde vurderes den konkrete ansøgning ift. parkeringsbehovet. Arealleje efter 
havnens takstblad.    

Arealerne kan lejes i en længere periode og udlejes til events.
Anvendes som prøvehandling til maritimt arbejde med træskibe til Det Maritime Kulturværksted 
fra d.15.11.2020 til d.01.04.2021. Derefter udlejes arealerne til events i sommerhalvåret. Arealleje 
efter havnens takstblad.

Kan lejes til events. Dette skal koordineres med Petersen og Sørensen, der anvender den østlige 
del af beddingen. Arealleje efter havnens takstblad.

NOTE: Der er forskel på at leje et areal i en længere periode og at leje arealer til events. Kun areal A og G kan 
lejes i længere perioder. Alle E arealer disponeres af lejerne i bygningernes stueetager. Opstilling af inventar 
skal godkendes af Kommunale Ejendomme for at sikre plads redningsudstyr ved  brand.
Større events på flere sammenhængende arealer skal ansøges inden 1. januar og behandles af den samme 
gruppe som vurderer ansøgninger til Rundbuehallen. Hvis der er plads derefter kan man godt leje det efter 
først til mølle princippet. Man skal selv ansøge tilladelser og sørge for rednings- og flugtveje for arrange-
mentet.

C- Aktivitetsfelter + D - Værftspladsen

E - Forarealer til bygningslejemål

F - Parkeringspladsen

G Arealer vest for bedding

H - Bedding
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