Evaluering Udeserveringssæson 2020
RESUMÉ:
Efter afslutning af udeserveringssæsonen 2020 med covid19 restriktioner og skærpet tilsyn er
det aftalt, at administrationen fremlægger en evaluering af udeserveringssæsonen 2020.

INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
1. at udeserverings-sæsonen fastlægges til at vare fra uge 12 (ultimo marts) til uge 43
(ultimo oktober),
2. at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være
helt fjernet fra offentligt areal udenfor sæsonen,
3. at Neels Torv friholdes for udeservering,
4. at Fru Munk tillades udeservering på Kongevejen ud for Irma overfor egen butik,
5. at såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades
udeservering på kørebaneareal i parkeringslommen på Strandlinien udfor Dragør
Strandhotel som i 2020.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01-2021
Ændringsforslag: O+T foreslår, at punktet oversendes til § 17.4-udvalget, som herefter
hurtigt kommer med en indstilling om fremtidig udeservering til BEPU.
For stemte
Imod stemte
Undlod at stemme

5 (A+O+T)
1 (C)
1 (V)

Godkendt.
Sagen standses og afventer tilbagemelding fra § 17.4-udvalget om Infrastruktur.
Protokoltilføjelse fra C.
C.gr. har ikke stemt for, da C ønskede nedenstående ændringsforslag realiseret.
Ad 1-3
Udeservering godkendes og fastholdes i sin helhed foran egen butik som hidtidigt har
været gældende.
Forvaltningen fremlægger sideløbende - til endelig beslutning i februar/marts måned - for
udvalget en vurdering af følgende;
I hvilket omfang den taktile flise kan flyttes længere ud på Neels Torv, så der både
er bedre vilkår for de erhvervsdrivende, samt bedre vilkår for de
synshandicappede

I hvilket omfang vil der være mulighed for udeservering på Neels torv, samtidig
med, at det sikres, at pladsen fortsat har det åbne udseende og pladsen også er
tilgængelige for andre offentlige arrangementer fra fx foreninger og lignende.
Hvordan eventuel udeserveringsarealer, der ikke er foran den enkelte
butiksfacade, kan tildeles ud fra et lighedsprincip.
I hvilket omfang kan der generelt iværksættes stadeleje på Kongevejen.
Ændringsforslag til ad 4
Pladsen kan anvendes til udeservering og endelig tildeling afventer genbehandling
af ovenstående ændringsforslag.

Generelt: Sagen sendes i høring hos Gadelauget og Dragør Erhverv

SAGSFREMSTILLING:
Som følge af covid19 situationen i 2020 har By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttet, at
restauratører med udeservering i Kongevejsområdet i 2020 har kunne råde over større arealer
end hidtil. Som supplement til allerede gældende vilkår for udeservering besluttede udvalget
følgende administrationsgrundlag for tilladelse til udeservering:
-

-

Der gives mulighed for, at udeserveringsareal kan udvides med de hidtidige antal
borde og stole, men så der kan opnås bedre afstand mellem gæsterne, hvor dette er
muligt.
Udeserveringsareal tillades fortsat kun ud for den enkelte restaurants egen
butiksfacade.
Udvidelse af udeservering kan ikke tillades ud i ganglinjearealer.
Udvidelse af udeservering kan ikke tillades på kørebaneareal, med mindre
administrationen og politiet kan godkende det. Trafiksikkerheden vejes højst.

Samtidig besluttede udvalget, at administrationen skal føre et skærpet tilsyn med udeservering
i 2020, der sikrer, at der er ordentlig adgang for handicappede i det offentlige rum (sikring af at
primære gangarealer med ledelinjer friholdes for udeservering) samt, at sæsonen skulle slutte
den 31/10 2020. Senest har udvalget besluttet, at udeserverings-sæsonen kunne forlænges
frem til årets udgang. Som følge af statslig regulering på grund af det stigende smittetryk fra
covid19 i hovedstadsområdet er servering siden blevet helt stoppet.
Status:
I 2020 har ni restauratører haft udeservering i Kongevejsområdet. Det ovenstående
administrationsgrundlag blev lempet i forhold til tre restauratører. Dels Café Hallöy, der fik
tilladelse til udeservering ude på en del af Neels Torv. Og dels Fru Munk, der fik tilladelse til
udeservering på gågaden ud for Irmas facade på modsatte side af egen butik på Kongevejen.
Hertil kommer tilladelse til Strandhotellet til udeservering på kørebaneareal i p-lomme.
Tilladelser som By-, Erhvervs- og Planudvalget gav tidsbegrænset og som følge af covid19

situationen. Restauratørerne Rajissimo Is og Den gamle bager har efterfølgende i sommer
også ønsket udeservering ude på Neels Torv. Dette har administrationen afslået som følge af
manglende plads og som følge af udvalgets tilkendegivelse til Café Hallöy om, at udvalget ikke
ønsker Neels Torv anvendt til udeservering, men ønsker en offentlig plads. Siden har en
samlet Kommunalbestyrelse til Dragør Nyt udtalt, at byens torve er for alle og specielt Neels
Torv med sin centrale placering i byen, ønskes fastholdt som et åbent torv, hvor alle kan
færdes og bruge.
Administrationens observationer og aktioner:
I løbet af udeserverings-sæsonen har administrationen modtaget 17 klager over de
erhvervsdrivendes udeserveringer/vareudstillinger, heraf 2 vedrørende juleudsmykningen.
Hovedparten af henvendelserne har omhandlet manglende friholdelse af de primære
gangarealer med ledelinje for handicappede, og nogle få har omhandlet overmøblering af det
offentlige rum henholdsvis overtrædelse af de udstukne retningslinjer til Café Hallöy.
Administrationen har i løbet af udeserverings-sæsonen gennemført tilsyn med
udeserveringerne og har påtalt manglende friholdelse af primære gangarealer overfor
erhvervsdrivende i hvert fald 24 gange. Heraf med 4 påbudsvarsler, 3 høringer om inddragelse
af tilladelse samt 1 straks påbud om fjernelse af udeservering efter udløb af tilladelse. Alle
tilrettevisninger har omhandlet inddragelse af det primære gangareal, bortset fra straks
påbuddet, der omhandlede overtrædelse af udløbsdato af tilladelse.
Administrationen har i september måned holdt møde med de erhvervsdrivende i
Kongevejsområdet (Gadelauget) og forklaret om de politiske intentioner med det skærpede
tilsyn. Samtidig har administrationen opfordret de erhvervsdrivende til at fremkomme med
tilbagemeldinger på, hvordan de synes, at sæsonen 2020 er forløbet, herunder til de vilkår,
som de erhvervsdrivende bliver stillet. Høringssvar fra erhvervsdrivende fremgår af
nedenstående afsnit Kommunikation/Høring.
I forhold til øvrige vilkår for tilladelse til udeservering/vareudstilling har administrationen i
sæson 2020 ikke prioriteret at håndtere overtrædelse af vilkår i Bestemmelser for brug af vejog parkareal i Dragør Kommune om at borde, stole og parasoller mv. skal fjernes udenfor
serveringstiden. Det kan konstateres, at alle restauratører har efterladt inventar til
udeservering på offentligt vejareal udenfor åbningstiden, både i år, men også tidligere år.
Typisk har inventar dog stået pænt samlet og/eller stablet konstateret i forbindelse med fx
morgentilsyn før åbningstid.
Til gengæld kan vi nu konstatere, at en forlænget udeserverings-sæson ind i vinterperioden
giver udfordringer med, at noget af inventaret er til gene for kommunens mulighed for
vintervedligeholdelse af fortovene på Kongevejen.

Administrationens anbefalinger
På baggrund af ovennævnt klager, observationer og aktioner ved tilsyn samt høringssvar fra
erhvervsdrivende foruden henvendelser fra Dragør Handicap og fra Beboerforeningen Dragør
gamle by kan administrationen foreslå følgende:
- Drøftelse af om der skal defineres en udstrækning af udeserverings-sæsonen og

-

-

-

hvilken i så fald. Administrationen vil anbefale fastsættelse af en sæson, der går fra
ultimo marts til ultimo oktober måned. I 2021 er det skærtorsdag den 1. april. Med
eventuelt godt vejr i weekenden forud for påske kan allerede der forudses ønske om
udeservering. Ved afslutning af sæsonen ultimo oktober vil efterårsferieugen være
medtaget godt og vel og inventar kan være fjernet inden
vintervedligeholdelsessæsonen begynder.
Fastholdelse af en stram linje i forhold til friholdelse af de primære ganglinjer og
kørearealer
Håndhævelse af at al inventar skal fjernes helt fra vejareal uden for udeserverings
sæsonen, hvis faste datoer besluttes.
Til gengæld kan det foreslås, at inventar i sæsonen kan tillades stående ude på det
offentlige areal uden for åbningstid. Dette under forudsætning af, at der er ryddet og al
inventar er pænt samlet og/eller stablet. I tilknytning kan foreslås vilkår om, at såfremt
der opstår problemer med en sådan ordning kan denne fraviges igen over for den
enkelte udeservering eller om nødvendigt overfor alle.
Neels Torv friholdes for udeservering. Derved sikres det åbne byrum for alle samtidig
med, at restauratørerne ikke bliver forskelsbehandlet, når nu flere har ytret ønske om at
råde over torveareal.
Drøftelse af om Fru Munk kan meddeles tilladelse til udeservering på Kongevejen ud
for Irma overfor egen butik.
Såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, kan det endvidere
foreslås igen at tillade udeservering i parkeringslommen ud for Strandhotellet bag
afspærring, som i 2020.

LOVE/REGLER:
Udeservering på offentligt vejareal er omfattet af vejlovens bestemmelser for brug af vejareal.
I medfør af dette er der politisk vedtaget Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør
Kommune (bilag 1), som bl.a. regulerer brug af vejareal til udeservering (§§19-20 samt §21
om skilte og vareudstillinger).
Derudover er udeserveringerne omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 3 området for
Kongevejen, der også vil ligge til grund for de enkelte tilladelser til udeservering.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:
Administrationen har opfordret restauratører med udeservering i Kongevejsområdet til at
indsende høringssvar til brug for evaluering af udeserverings-sæsonen 2020. Der er modtaget
tre høringssvar, vedlagt som bilag 2.
En restauratør håber på dispensation for vilkår om, at skulle fjerne inventaret udenfor
åbningstid. Han oplyser, at der dels ikke er plads i egen forretning, og at inventaret dels er for
tungt at slæbe på. Restauratøren har tidligere forsøgt sig med lettere inventar, men på grund
af brostensbelægningen på Badstuevælen står lette stole og borde meget dårligt, hvorfor han
har skiftet inventaret ud.

En restauratør oplyser om stor succes med udeservering på Neels Torv og foreslår, at han
gives tilladelse til udeservering på Neels Torv fremadrettet i perioden den 1/5 til 31/10 med 1113 små borde. I vinterperioden vil han fjerne inventaret fra Neels Torv.
Det skal nævnes, at restauratøren sammen med anden restauratør i en nylig dialog med
administrationen og udvalget har fremsat ønske om tidsubegrænsede tilladelser til
udeservering på vejarealet på både Neels Torv og på Kongevejen. De oplyste, at dette er for
at undgå unødig administration for alle parter, og dels fordi de oplever et stort ønske fra lokale
borgere, naboer og kunder for at kunne benytte arealerne til udeservering. Ønsket kunne
eventuelt være en mulighed på Kongevejen, men altså ikke på Neels Torv.
En restauratør har været glad for muligheden for at kunne inddrage kørebaneareal til
udeservering. Det har bevirket, at to fliserækker (den primære ganglinje) kunne friholdes
uproblematisk til fodgængere på Strandlinien. Restauratøren er dog utilfreds med, at han skal
friholde asfaltarealet for enden af gågaden for sine A-skilte. Han har haft placeret to skilte der,
så de ikke er til gene for de siddende gæster. Administrationen har oplyst, at skiltene står i
kørebanearealet for enden af Kongevejen, der skal være friholdt af hensyn til brand og
redning. Han ønsker sig samme forhold i 2021 som i 2020 med hensyn til mulighed for
servering på kørebanearealet på Strandlinien. Desuden ønsker han opstilling af to skilte på
kørebanen på Kongevejens udmunding og i øvrigt at have udeservering i perioden ca. den 1/4
til 25/10 2021.

RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

