Dragør Kommune
Center for
Plan, Teknik og Erhverv
Vilkår for udendørsservering
Sæson:
Udendørssæsonen er hele året, men skal løbende tilpasset årstidende.
Antal af udendørs møbler skal løbende reguleres så det svare til besøgende i byen.
På den måde vil byen altid se indbydende ud og ikke blive helt tom og at se på.
Der skal i hele perioden holdes orden i serveringsområdet.
Gyldighed:
Tilladelser til udendørsservering er løbende og man skal ikke genansøge hver år.
Kontrakten har en 2 års opsigelse periode for både lejer og udlejer.
Orden og Renholdelse:
Alle områder hvor der opstilles til udendørsservering skal holdes rent, det er meget vigtigt at man
løbende sørge for renholdelse at serveringsområdet og inventar.
Hver cafe/restaurant skal sørge for der bliver samlet skrald og emballage i deres serveringsområde
også selv om dette ikke kommer fra deres servering.
Musik:
Der må gerne spilles musik, på serveringsområde dog må det ikke være højt, så det kan være til
gene for andre og skal sluttes senes kl 23.30
Reklamer
Der må gerne være begrænset reklame som passer ind på produktet, det kan være på parasoller
og tæpper, hvor reklame falder ind i produktet.
Det er ikke tilladt at stille reklame stativer, standere og lysreklamer i gaden.
Skiltet med henvist til hvad der serveres på cafeen/restauranten, er naturligvis tilladt.
Inventar:
Det er op det den enkelte cafe/restaurant at vælge inventar til sin udeservering, alle ønsker der
ser flot ud i Dragør og derfor er dette et område hvor alle gør deres bedste.
Bord og stole må ikke sættet fast i belægning og skal kunne fjernes.
Dog er det ikke tilladt at have plastik møbler af nogen art.
Parasoller må være op til max 5*5 meter og skal passe ind til serverings området. Parasoller skal
være slået ned når der er lukket.
Der må gerne nedgraves, så parasollen kan stå fast nede i jorden, hvis man ikke ønsker at bruge
området på et tidspunkt skal det reetablering igen.

Andet inventar på serveringsområdet:
Blomster, små buske samt træer, må have et max mål på 80 cm brede, 80 cm lange og højde på
160 cm
Der må opstilles læskærme som er max 160 cm i højde og disse skal passe ind til resten af
serveringsområdet.
Der må opstilles varmelamper i området hvis det ikke er til gene for andre og hvis de passer ind i
serveringsområdes, varmelamper som ikke er skruet fast skal tages ind om natten.
Levende lys:
Der må opstilles professionel fakler og lys på bordene, der må ikke være andre former for levende
ild.
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