
 
   

 
Orientering om at ekstraordinær udeservering ophæ-
ves pr. 31. december 2020 

 

Den 31. december 2020 ophæves den midlertidige særordning 
for udvidet udeservering. Særordningen har siden 18. maj 2020 
givet byens restauranter og caféer muligheden for at ansøge om 
at udvide deres udeservering til arealer, de som udgangspunkt 
ellers ikke kan få tilladelse til at anvende til udeservering i den al-
mindelige ordning. 

Særordningen blev politisk vedtaget for at give byens restauran-
ter og caféer mulighed for at fungere på trods af restriktioner ef-
ter nedlukningen af Danmark i foråret 2020, som følge af covid-
19.  

Partierne (A, B, F, V, Ø og Å) blev den 30. september 2020 enige 
om at forlænge muligheden for udvidet udeservering frem til 31. 
december 2020. Forlængelsen blev godkendt i Teknik- og Miljø-
udvalget den 16. november 2020.  

Praksis for tilladelser til udeservering fra den 1. januar 2021  

Fra 1. januar 2021 kan der kun ansøges om udeservering inden 
for den almindelige ordning for udeservering, hvor der gives 1-
årige tilladelser, med mulighed for genansøgning hvert år.  

Hvis de fysiske forhold tillader det, giver forvaltningen som ud-
gangspunkt tilladelse til opstilling 80 cm. langs med facaden. I 
visse tilfælde kan den fysiske indretning muliggøre plads til yder-
ligere udeservering.  

Forvaltningen tager højde for, om der er tilstrækkelig med plads 
til, at fodgængere og/eller andre trafikanter kan færdes ved ude-
serveringen, så de ikke oplever, at fremkommeligheden i byen 
bliver sværere eller oplever, at trafiksikkerheden bliver kompro-
mitteret.  

I den almindelige ordning for udeservering vil det kun i yderst 
sjældne tilfælde være muligt at inddrage parkeringspladser til 
udeservering, og i disse yderst sjældne tilfælde som udgangs-
punkt kun for at skabe tryghed i byrummet, fx i samarbejde med 
politiet.  
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Desuden vil mulighederne for at få udvidet udeservering på by-
ens centrale pladser blive afvejet ift. behovet for at have plad-
serne til rådighed for arrangementer, spontane ophold og by-
rummets særlige fremtoning.  

 

Hans Christian Karsten 
Vicedirektør 


