Vilkår for udeservering 2021
Udeservering må kun ske efter tilladelse fra Randers Kommune. Tilladelse gives
normalt på følgende vilkår, dog altid efter en individuel vurdering.

Normale vilkår
1. Der gives kun tilladelse til udeservering langs facader ved caféer,
restauranter og lignende.
2. Arealet skal altid godkendes af Randers Kommune.
3. Tilladelsen gælder kun for det cvr-nummer, der fremgår af ansøgningen.
4. Der skal til enhver tid sikres passage for fodgængere, gangbesværede,
handicappede og kørestolsbrugere mv.
5. Ved dør- og portåbninger samt passager skal der altid være en fri afstand på
mindst 0,5 m til hver side af denne.
6. Arealet må ikke afskærmes, så det fremstår som privatisering af offentligt
areal.
7. Det er ikke tilladt at etablere fast gulv, tæpper eller lignende.
8. Det samlede møblement på hver enkelt udeserverings-areal skal være
ensartet og udgøre en helhed med hensyn til materialevalg og farver mv.
9. Plastikborde og –stole af helstøbt havemøbeltype må ikke anvendes.
10. Bord- og bænkesæt, hvor bordet og siddepladser er sammenhængende må
ikke anvendes.
11. Udeservering kan finde sted i tidsrummet 10.00 – 24.00. Se dog særlige vilkår
for Storegade.
12. Udenfor tilladte tidsrum for udeservering skal borde, stole og lign. stilles
indendørs eller stables/samles/fastgøres på en sådan måde, at udstyret er
sikret mod gæsters benyttelse udenfor åbningstiden. Dette kan f.eks. ske ved
aflåsning af området og/eller ved sammenlåsning af møblerne. Er der lukket
for udeservering i mere end én hverdag, skal alt fjernes fra vejareal.
13. I forbindelse med særlige arrangementer, som f.eks. Randers Festuge og
Open By Night, kan der gives tilladelse til at opstille terrassevarmere, grill,
fadølsanlæg og lignende.

Storegade – særlige vilkår
Udover ovenstående vilkår gælder følgende for Storegade:
14. I Storegade kan der disponeres i facadelængden ud til de opstillede pullerter.
15. Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 24.00 på hverdage.
16. Udeservering må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 02.00 fredage og
lørdage, samt nætter op til helligdage.
17. I Randers Festuge må udeservering finde sted i tidsrummet kl. 10.00 - 04.00
torsdag, fredag og lørdag til morgenen efter og de øvrige dage til kl. 02.00
morgenen efter.
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Generelle vilkår
18. I forbindelse med ledningsarbejder, vejarbejde, byfornyelse,
bygningsrenovering og lign., har Randers kommune ret til at disponere over
arealerne, uanset om der er givet tilladelse til udeservering.
19. Hvis Politiet og vejmyndigheden finder det nødvendigt, kan der stilles krav
om afmærkning af udeserverings-arealet.
20. Der må ikke foretages ændringer i eksisterende by-inventar og beplantning.
Endvidere må by-inventar og beplantning ikke benyttes til fastgørelse af
overdækning, skilte, telte m.v.
21. Hvis en restaurant, café eller lign. forsager skade på by-inventar, belægning,
beplantning og lignende, reetableres dette af vejmyndigheden for
restauratørens regning.
22. Restauratøren påtager sig det fulde ansvar for skader på fodgængere og
andre trafikanter, forårsaget af opsatte borde, stole og andet inventar.
23. Overtrædelse af ovenstående vilkår kan, såfremt en skriftlig påtale ej
imødekommes, medføre øjeblikkelig inddragelse af tilladelse til udeservering.
24. Hvis brugen af vejarealet efter kommunens vurdering foregår
uhensigtsmæssigt og uforeneligt med gadens normale drift, eller hvis der
konstateres færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for
omkringboende eller andre, kan kommunen til enhver tid, og uden varsel og
erstatning af nogen art, inddrage tilladelsen.
25. Hvis ansøger får en påtale fra kommunen eller politiet skal restauratøren
omgående rydde udeserverings-arealet for opstillede borde, stole mm.
26. Det er ikke tilladt at udleje eller på anden måde stille arealet til rådighed for
andre.
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