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Nordfyns Kommune har udarbejdet et regulativ for udeservering. For at skabe et pænt og 

levende bymiljø, hvor tilgængelighed er i højsæde, er det nødvendigt at opstille regler for 

placering af skilte, udstillingsvarer, stader og for afskærmning af udendørs serveringsarealer. 

Regulativet er udarbejdet i samarbejde med handelstandsforeningerne i kommunen. 

Retningslinjerne er gældende for restauranter, caféer m.m. 

1. Udeserveringsperioden 

Udeserveringsperioden er fra 1.april – 30. september. De år hvor påsken falder før 1. april tages den 

med. Der skal søges en ny tilladelse hvert år. 

 

2. Åbningstider  

Der må holdes åben for udeservering i tidsrummet kl.11.00 - 23.00. 

 

3. Ansøgning 

Tilladelse til udeservering søges skriftligt til vejogpark@nordfynskommune.dk. Der skal påregnes op til 

14 dages sagsbehandlingstid. 

4. Ændrede forhold 

Hvis området ønskes ændret eller der sker ejerskifte, i udeserveringsperioden, skal der indsendes en 

ny ansøgning.  

Tilladelsen kan tilbagekaldes i perioder med kabel- og belægningsarbejde m.m. uden erstatning. 

5. Inventar  
Der må kun opsættes møbler, parasoller og inventar, som passer ind i gademiljøet. Dette skal 
godkendes af Vej og Park. Billeder af møbler, parasoller og evt. andet inventar sendes med 
ansøgningen.  
Trafiksikkerhedsmæssigt skal der som minimum opsættes 2 blomsterkummer. Blomsterkummer 
udleveres og passes i udeserveringsperioden af vej og Park.   
 

6. Skiltning og reklamer  
Der må opstilles højst 3 stk. A-skilt, max. mål 60x120 cm, indeholdende restaurantens navn, sortiment 
og priser. 
Der må ikke opstilles reklameinventar på eller omkring udeserveringsarealet i form af skilte, attrapper, 
standere, lysreklamer og lign. Der skal opretholdes en gangzone /  fortovsareal på min. 1,1 m i 
bredden, fra fortovskant/vandrende, og min. 2,1 m i højden. I denne gangzone må der ikke stilles skilte 
eller lign. 
 

7. Orden og renholdelse  
Arealet samt borde og stole skal løbende renholdes i åbningstiden. De nærliggende arealer skal 
ligeledes renholdes for affald, der stammer fra udeserveringen. Dette gælder også ukrudtsbekæmpelse. 
Hvis der ved tilsyn, gentagende gange, konstateres manglende rengøring, udføres rengøringen af Vej 
og Park for brugerens regning. Udeserveringen må ikke give anledning til støjgener. 
 

8. Andre tilladelser  
Der gives ikke tilladelse til nedgravning af bøsninger eller forsyningsledninger. 
 

9. Misligholdelse af regulativet  
Overholdes reglerne ikke, kan der gives påbud og tilladelsen kan inddrages. Formand for 
handelstandsforeningen har mulighed for at føre dagligt tilsyn.   


