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Mobile kaffevogne - salg på offentlige arealer
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RESUMÉ:
Der er modtaget flere ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne med tanke på salg fra
offentlige arealer. Såvel på vejarealer som parkarealer og i naturområder.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at mobile kaffevogne henvises til salg fra stadepladserne på Nordre
Væl i den udstrækning, der er ledige stadepladser.
BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021
For stemte:
2 (T)
Imod stemte
4 (A+C+O)
Undlod at stemme
1 (V)
Faldet.
Der meddeles afslag på ansøgningerne.
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen har i april 2021 modtaget to ansøgninger om opstilling af mobile kaffevogne
på både vej- og parkarealer, ved Kongelundsfortet, i Dragør by og i naturområder ved
Sydstranden og Naturpark Amager.
Tilbage i 2009 gav daværende Teknik- og Miljøudvalg tilladelse til en mobil kaffecykel som en
forsøgsordning. Ordningen dengang gav ingen problemer og udvalget godkendte efterfølgende
i 2010 en 1-årig tilladelse. Denne blev kun udnyttet i en måneds tid dengang, hvorefter
kaffecykelsalget blev droppet.
I februar 2021 har administrationen modtaget en ansøgning om opstilling af en mobil
kaffestand i form af en ombygget ladcykel med ønske om opstilling i Dragør gamle by og på
havnearealet i første omgang som en forsøgsperiode frem til den 30. april 2021. Så at sige
samme koncept som tilladt i 2010. Også set i lyset af corona-situationen med nedlukning af
det lokale erhvervsliv har administrationen givet tilladelse til opstilling i forsøgsperioden.
Ansøgeren har netop anmodet om at få forsøgsordningen forlænget. Indtil politisk afklaring vil
administrationen henvise til stadeplads på Nordre Væl.
Som nævnt er der nu yderligere to kaffevogne, der ansøger om mobilt kaffesalg. Dels en
kaffeknallert og dels en kaffe tuktuk. Da det lokale erhvervsliv igen kan genåbne, og der
samtidig pt. er tre kaffevogne, der ønsker opstilling med mobilt salg, skal administrationen
foreslå en drøftelse og beslutning om i hvilken udstrækning og hvor, der i givet fald kan gives
tilladelse til salg fra mobile kaffevogne.
Administrationens bemærkninger:
Som følge af presset på parkeringspladser i nærområdet Dragør gamle by kan det ikke
anbefales at tillade salg fra byens kørebanearealer generelt, herunder heller ikke fra
parkeringspladser i byen og på havnen.
Endvidere kan det ikke anbefales at tillade salg i naturområderne, hvor der kan risikeres
problemer med øget affald i form af fx efterladte engangskrus.
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Derimod er der mulighed for at give tilladelse til de mobile stader på pladsen Nordre Væl i den
udstrækning, der er ledig plads og i øvrigt efter først til mølle princippet og efter aftale med
Center for Plan, Teknik og Erhverv.
Andre lokaliteter til overvejelse kunne være på andre pladsdannelser med fodgængertrafik
som fx på den gamle havneplads eller på Badstuevælen, i den udstrækning disse i øvrigt ikke
er optaget til andre formål.
Endelig kunne den store grusparkeringsplads ude ved Sydvestpynten og parkeringspladsen ved
Kongelundsfortet være mulige mobile salgssteder.
De hidtidige vilkår til mobilt stadesalg kan ses i vedhæftede bilag 1.
LOVE/REGLER:
Vejloven og færdselsloven er gældende for så vidt angår eventuel tilladelse til opstilling for
salg på vejareal.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Såfremt mobile kaffevogne henvises til stadepladserne på Nordre Væl, vil de blive opkrævet
stadeafgift for fast stade eller kortvarigt stade afhængigt af ønsket omfang af stadebookning.
Såfremt mobile kaffevogne tillades at tage opstilling andre steder, skal der fastsættes en afgift
for opstillingen i Økonomiudvalget. Såfremt det besluttes at henvise til opstilling af staderne på
Nordre Væl, så vil sagen stoppe i By-, Erhvervs- og Planudvalget.
Administrationen kan umiddelbart foreslå afgift svarende til et fast stade, der i 2021 er 302 kr.
pr. måned pr m2. Hertil kommer evt. strømforbrug. En kortvarig stadeplads koster 150 kr. pr.
stade pr dag for op til 4 m2.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. maj 2021.
Økonomiudvalget den 20. maj 2021.
BILAG:
1 - 399186
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Vilkår for tilladelse til kaffevogn
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