LEVERANCE 1: ANBEFALINGER vedr. UDESERVERING
Tilbagemelding fra §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur på oversendt sag fra BEPU den 12. januar 2021

§17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur anbefaler følgende til BEPU vedr. udeservering
o Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et tydeligt og fair regelsæt, der er nemt at læse som
fx ”Københavnermodellen”, men gerne endnu kortere. Udvalget anbefaler også, at der
udarbejdes en pixi-udgave, der er kommunikativt skarp og derfor kan uddeles som
letlæselig retningslinje. Samtidig ønskes en stærkere opfølgning og synliggjort konsekvens
af gentagne misligholdelser. I denne opdaterede udgave af retningslinje, er der specifikke
ønsker ift. enkelte §§ i den gamle retningslinje, nemlig vedr. § 20, hvor især §§ 2 og 4
anbefales bibeholdt, mens §3 anbefales fjernet.
 Samtidig anbefales det at undersøge pris og mulighed for at flytte ledelinjer længere ud i
gaden efter de gældende retningslinjer og betingelser for ledelinjer.
Derudover har udvalget forholdt sig direkte til de 5 punkter, der blev oversendt fra BEPU den 12.1.2021:
1. at udeserverings-sæsonen fastlægges til at vare fra uge 12 (ultimo marts) til uge 43 (ultimo oktober),
-

Udvalget anbefaler, at der defineres en ”hovedsæson” og flere såkaldte ”skuldersæsoner” for
udeservering.

2. at inventar må henstå på offentligt areal uden for åbningstid i sæsonen, men skal være helt fjernet fra
offentligt areal uden for sæsonen,
-

inventaret skal fjernes, hvis det er en del af en hvilken som helst sæson, hvor man ikke har åbent

3. at Neels Torv friholdes for udeservering,
-

udvalget er ikke enigt og anbefaler derfor ikke noget

4. at Fru Munk tillades udeservering på Kongevejen ud for Irma overfor egen butik,
-

Anbefales tilladt – dog på den betingelse, at de offentlige bænke skal holdes fri til offentlig benyttelse

5. at såfremt udeserverings-sæsonen 2021 også bliver covid19 ramt, så tillades udeservering på kørebaneareal
i parkeringslommen på Strandlinjen udfor Dragør Strandhotel som i 2020.
-

Anbefales tilladt

6. Udvalget anbefaler derudover til BEPU, at man undersøger muligheden for at opkræve stadebetaling i byen
op ad Kongevejen ifm. udeservering. Hvis det ikke kan lade sig gøre at opkræve stadebetaling, ønskes bilag
fremlagt med forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre.

