Retningslinjer for udeservering
Januar 2018

Efter samråd med politiet gives tilladelse til udeservering på følgende vilkår:
1. Ansøgning skal sendes til Randers Kommune, Odinsgade 7, 8900 Randers C eller på mail til
vejeogtrafik@randers.dk
Ansøgningsskema og retningslinjer findes på https://vejeogtrafik.randers.dk/veje/brug-af-offentligtvejareal/.

2. Tilladelsen er gældende det ansøgte år fra ansøgningstidspunktet til 31. december. Tilladelse
vil automatisk blive fornyet pr 01. jan. medmindre der er ændringer jf. stk 3
3. Tilladelsen er personlig, dvs. ved ændring i bevillings-/ejerforholdet skal der fremsendes en ny
ansøgning.

4. Som hovedregel kan der disponeres over restaurationens facadelængde. Der findes særskilte
regler for Storegade og Rådhustorvet – se mere på vores hjemmeside:
https://vejeogtrafik.randers.dk/veje/brug-af-offentligt-vejareal/.
Det er Veje- og trafik, der ud fra hver enkelt ansøgning vurdere, hvor arealafgrænsning ligger.

5. Der skal til enhver tid sikres tilgængelighed for kørestolsbrugere, rollatorbrugere, barnevogne,
gangbesværede samt synshandicappede i udeserveringsarealet.

6. Hvis der på et udeserveringsareal er indgange til lejligheder, porte, brandveje m.m., skal disse til
enhver tid være friholdt og tilgængelige. Der skal ligeledes friholdes et gangareal på min.1,3 m i
bredden mod kørebaneareal. I øvrigt henvises til beredskabsbekendgørelser og lovgivningen i
almindelig. Du kan læse mere om beredskabs sikkerhedsforskrifter mv. på
http://beredskabogsikkerhed.dk/content/erhverv-forebyggelse

7. Der kan ikke disponeres ud over det areal, der er godkendt af Randers Kommune

8. Udendørsarealet må ikke afskærmes, så det fremstår som privatisering af offentligt areal
9. Inventar som borde, stole, parasoller m.v., må tidligst opstilles kl. 11.00.

10. I forbindelse med ledningsarbejder, vejarbejde, byfornyelse, bygningsrenovering og lign., har
Randers kommune ret til at disponere over udeserveringsarealerne, uanset om der er givet
tilladelse til udendørsservering

11. Såfremt Politi og vejmyndigheden finder det nødvendigt, kan der stilles krav om afmærkning af
udendørsarealet

12. Der må ikke foretages ændringer i eksisterende byinventar og beplantning. Endvidere må by
inventar og beplantning ikke benyttes til fastgørelse af overdækning, skilte, telte m.v.

13. Såfremt en restauration, café eller lign. forsager skade på byinventar, belægning, beplantning og
lign., reetableres dette af vejmyndigheden for virksomhedsejeren regning.

14. Randers Ugen.
I forbindelse med Randers Ugen kan der dog ansøges om ekstra m 2 udover egen facadelængde.
Ansøgning om ekstra m 2 i forbindelse med Randers Ugen, skal være os i hænde senest d. 15 maj
indeværende år.
Ansøgning skal indeholde en tegning af det ønskede areal i Randers ugen, såfremt det går ud
over egen facadelængde.
Inventar skal være fjernet eller senest kl. 04.00 torsdage, fredage samt lørdage i Randers Ugen,
for Rådhustorvet dog senest til kl. 22.00 alle dage.
Der opkræves leje for udeserveringsarealerne i forbindelse med Randers Ugen.
Se taksterne her, side 6:
https://omkommunen.randers.dk/media/44110/samlet-takstoversigt-2018.pdf
Yderligere informationer omkring Randers Ugen kan findes på https://www.randersugen.dk/

15. Ansøger påtager sig det fulde ansvar for skader på fodgængere og andre trafikanter, forårsaget af
opsatte borde, stole og andet inventar.

16. Udeserveringstilladelse er ikke en alkoholbevilling eller tilmelding til næringsbasen via
Erhvervsstyrelsen. Alkoholbevilling skal ansøges hos politi :
https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/alkoholbevilling/.
Tilmelding til næringsbasen kan ske på:
http://nyvirk.dk/files/Blanketter/Naeringsbasen_naeringsbrev.pdf
Ansøger er til enhver til selv ansvarlig for at få ansøgt hos alle relevante myndigheder.
17. Udeserveringstilladelse er ikke tilladelse til salg fra udendørs bardisk – der skal ansøges om
lejlighedsvis tilladelse hos politiet. Opstilling af bardiske eller serveringsdiske tillades fortrinsvis kun
på specielle strækninger, samt på torve og pladser.
Læs mere og ansøg på: https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/

Overtrædelse af ovenstående retningslinjer kan, såfremt en skriftlig påtale ej imødekommes,
medføre øjeblikkelig inddragelse af tilladelse til udeservering

