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Indre By Lokaludvalg drøftede udeserveringer i sit møde den 15. september 

2022. 

 

Baggrunden for drøftelsen var bl.a. et svar fra teknik- og miljøborgmester 

Line Barfod til Stræderne og Strøgets Beboerforening, hvori hun skrev, at 

hun er klar over, at beboerne har gener fra udeservering, og at hun derfor vil 

arbejde for et "fælles administrationsgrundlag" samt at hun vil foreslå 

genindførelse gebyr for udeservering.  

 

Lokaludvalget ønsker dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om 

indholdet i et nyt administrationsgrundlag, fordi godt halvdelen af 

udeserveringerne i kommunen er i Indre By og fordi udeserveringer er et 

tema af væsentlig betydning for bydelen. 

 

Der er behov for et nyt administrationsgrundlag for udeserveringer, som i 

højere grad end det nuværende administrationsgrundlag tager hensyn til 

naboer til udeserveringer samt til tilgængelighed.  

 

Lokaludvalget oplever, at der hersker lovløse tilstande på området. 

Eksempelvis optager udeserveringer en stadig større del af Gammel Strand. 

Se registreringer og fotos i bilaget. 

 

Lokaludvalget opfordrer derfor til, at en ny udeserveringspolitik omfatter 

 

- gebyr for udeservering, bl.a. fordi erhvervene skal behandles lige for så 

vidt angår betaling for anvendelse af kommunale arealer. 

 

- en bestemmelse om, at tilladelse til udeservering ikke fornys automatisk. 

Der skal ske en konkret vurdering af restauratørens evne og vilje til at 

overholde vedkommendes bevilling og reglerne for udeservering. 

 

- at klager over en udeservering skal have vægt i et vist antal år, når en 

ansøgning om udeservering skal vurderes. 

 

- hårdere sanktioner i forhold til ulovlig udeservering. 

 

- en styrkelse af kontrollen af udeserveringer, så ressourcerne til kontrol 

står mål med antallet af udeserveringer. 
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- en bestemmelse om, at kontrollen af udeserveringer som hovedregel skal 

ske, når udeserveringerne benyttes, fx omkring kl. 19. 

 

- fysiske markeringer af udeserveringsarealer på kommunalt areal. 

 

- en bestemmelse om, at det af tilladelser til udeserveringer skal fremgå, at 

restauratørerne af hensyn til klimaet og el-forbruget ikke må opsætte 

højtalere, varmelamper og lignende udendørs. 

 
Lokaludvalget beder om at få oplyst, om man med Vejlovens § 64 kan 

politianmelde ejere af ejendomme med restaurationer, der ikke overholder 

reglerne for udeservering. I Vejlovens § 64 står der, at i byer og bymæssige 

områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at 

grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal 

snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen. 
 
Lokaludvalget takker for, at den midlertidige ordning for udvidet 

udeservering, der sluttede den 30. september 2022, ikke blev forlænget. 

Skulle en sådan ordning komme på tale igen, beder lokaludvalget om at blive 

hørt, inden der træffes politisk beslutning om det. 

 

Det er i øvrigt tankevækkende, hvilke ressourcer der bruges på at køre varer 

til restaurationer i Indre By, der mestendels servicerer folk, som kommer 

kørende udefra til Indre By for at forbruge disse varer. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Bent Lohmann, 

Indre By Lokaludvalg 


