
 

 

 
   

 
Overblik over politisk behandling 

 

Den nuværende ordinære ordning for udeservering hviler på en række 

politiske prioriteringer: 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. april 2018, strammere praksis i 

nattelivet 

Teknik- og miljøudvalget godkendte en stramning af praksis for 

udeservering, bl.a. ved at udeserveringsmøblerne skal pakkes forsvarligt 

ned, så de ikke kan anvendes til festligt ophold, samt at fortsat 

overtrædelse af vilkår for udeservering efter den indledende vejledning 

om reglerne vil kunne føre til indskrænkning i enten areal eller 

sluttidspunkt for den enkelte udeservering, og at restauratøren ved 

fratagelse af tilladelsen til udeservering udelukkes fra at kunne få en ny 

tilladelse til udeservering i 1 år. 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2014, delegation til Teknik- og 

Miljøudvalget, Teknik- og Miljøborgmesteren og Teknik- og 

Miljøforvaltningen. 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte beslutning om at forvaltningen 

træffer konkrete afgørelser, mens udvalget har kompetencen til at 

fastlægge og ændre rammer og retningslinjer for forvaltningens 

skønsmæssige afgørelser.  

 

Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2013, Restaurationsplan 

efter høring  

Borgerrepræsentationen godkendte Restaurationsplanen, hvor det blev 

præciseret, at udeservering kan foregå i tidsrummet kl. 8.00-24.00 samt 

at der altid skal friholdes 150 cm (200 cm på befærdede gader) til fri 

passage på fortovet, så fodgængere kan komme forbi. 
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Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 15. april 2013, Justering af nuværende 

praksis for tilladelser til udeservering  

Teknik- og Miljøudvalget godkendte en justering af den nuværende 

praksis for tilladelser til udeservering, hvormed det blev muligt at give 

tilladelse til udeservering på kørebanearealer i de tilfælde, hvor 

ansøgningen knytter direkte an til tilladelse til udeservering på 

vejarealet, og hvor en udvidelse af den eksisterende ordning ikke vil 

medføre væsentlige trafikale gener.  

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. januar 2012, Designpolitik 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte en designmanual for kommunens 

eget byrumsinventar, og deri fremgik det bl.a., at tilladelser til fx 

udeservering skulle gives på baggrund af en vurdering af det enkelte 

byrum dvs. funktioner, fodgængerflow og trafiksikkerhed. 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

I 2012 blev udeservering afgiftsfritaget og denne afgiftsfritagelse 

gælder foreløbigt til og med 2024.  

 

Borgerrepræsentationen den 10. maj 2007, Gang i København: 

Fremme af aktiviteter, udendørs handel og servering  

Borgerrepræsentationen godkendte, at det blev tilladt hele året at have 

én række borde langs egen facade, hvis det kunne lade sig gøre ift. 

hensynet til fremkommelighed. 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Borgerrepræsentationen den 4. marts 1999, Bestemmelser om råden 

over vejareal 

Borgerrepræsentationen godkendte, at der kunne gives tilladelse til 

udeservering ud for eller i umiddelbar nærhed til bevillingshavende 

restaurationer. 


