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KØBENHAVN 

Politikerne er vilde med livligt udendørs cafe-og 
restaurantliv - men det sker på bekostning af 
beboerne i byen 

 

Udeservering er kommet i særlig høj kurs efter corona-krisen. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix 
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Lone Skov Al Awssi og Lisbeth Sølver, medlemmer Københavns Ældreråd 

DEBAT: Sommeren er på vej og i København byder et ertal af politikerne på Rådhuset op til et livligt 

udendørs cafe-og restaurantliv. 

For at imødekomme restaurationsbranchen nedlægges cirka 470 parkeringspladser til udeservering. 

Der er afsat 2.8 millioner kroner til projektet, og det forventes, at kommunen vil miste indtægter på 

millioner kroner i parkeringsafgift. 

Beboerforeningerne er gået sammen i en fælles desperat protest: De forstår ikke, at politikerne igen 

vægter branchen højere end borgernes nattesøvn og trivsel. 

Tiltaget er ikke blot et problem for de støjplagede borgere i byen. Også for mange ældre er der store 

udfordringer med udeserveringen. 

Fremkommeligheden i byen er i de senere år blevet markant forringet. For kørestolsbrugere, ældre som er 

afhængige af at bruge rollator og borgere med nedsat syn kan den omfattende udeservering betyde, at 

visse områder af byen må undgås. 

   



Det hænger slet ikke sammen med politikernes vision om, at København skal være en by for alle. 

Kommunen giver tilladelser, men ingen holder 

opsyn. Det skaber kon ikter mellem beboerne og 

restaurantejerne 
 

I de kommende år bliver der 30 procent flere ældre i København. Det er Københavns Ældreråds vigtigste 

opgave at være talerør for de ældre borgere. Derfor har Ældrerådet stillet et praktisk og billigt forslag til 

politikerne. 

I forbindelse med overførselssagen 2021-2022 sendte Ældrerådet et forslag om, at der blev prioriteret 

midler til en ordning, hvor arealer med udeservering på restauranter og cafeer optegnes for at understøtte 

bedre tilgængelighed. Simpelthen en fysisk optegning af hvad 

kommunen har givet tilladelse til. Således at restauratøren og gæsterne overholder det areal, der må 

bruges til udeservering alene med henblik på at sikre den fri passage for alle fodgængere og i særdeleshed 

gangbesværede og handicappede. 

Forslaget var praktisk og billigt, man kunne endda bede restaurant eller cafeejeren selv betale det ret 

rimelige beløb. Desværre blev forslaget ikke vedtaget, på trods af at kommunen slet ikke har ressourcer til 

at føre tilsyn med, om de tilladte arealer til udeservering overholdes. 

Kommunen giver tilladelser, men ingen holder opsyn. Det skaber konflikter mellem beboerne og 

restaurantejerne og bidrager altså til at besværliggøre hverdagen for en gruppe medborgere. 

Vi håber at politikerne vil tage større hensyn til borgerne end til restaurationsbranchen og i det mindste 

imødekomme praktiske forslag, der kan bidrage til en lettere hverdag for os alle. 


