
 

 
 
 

 
 
 
 
Retningslinjer for udstedelse af udeserveringstilladelser i forbindelse med  
alkoholbevillinger. 
 
Tilladelse til udeservering gives normalt kun sammen med en alkoholbevilling. Til-
ladelsen gives af Bevillingsnævnet i Jammerbugt Kommune. 
 
Definition på et udeserveringsareal 
Arealet skal være beliggende i umiddelbar tilknytning til den godkendte virksom-
hed. Arealet må ikke forsynes med faste lofter, men må markeres med et efter for-
holdene på stedet placeret hegn i gode og til formålet velegnede materialer. 
Ovenpå det faste hegn kan der etableres en vindskærm på max. 80 cm. 
 
Der må opsættes fritstående parasoller. Parasollerne skal slås sammen ved serve-
ringens ophør og må ikke være fastgjort til stolper, mur eller lignende. 
 
Der må opsættes varmeovne, som ikke ved væltning, overophedning eller lig-
nende, kan bringe gæsterne i fare. Inventar, parasoller, varmeovne m.v. må ikke 
opstilles, så det begrænser flugtvejene fra restauranten. 
 
Med henblik på at sikre en høj arkitektonisk kvalitet skal placering, udformning, in-
ventar m.v. godkendes af Vækst- og Udviklingsforvaltningen. 
 
Udeserveringen må ikke påbegyndes, før en skriftlig tilladelse foreligger. 
 
Vilkår for tilladelse til udeservering. 
Antallet af udepladser må normalt ikke overstige 2/3 af det godkendte antal inde-
pladser, dog gælder, at antallet af det godkendte antal ude- og indepladser skal af-
passes efter de aktuelle forhold på stedet under hensyntagen til en hensigtsmæs-
sig placering i forhold til stedets adgangsforhold, brandforhold m.v. Hygiejneforhol-
dene må afklares med Fødevarestyrelsen. 
 
Det skal angives i ansøgningen hvor mange siddepladser, der er plads til uden-
dørs + indendørs. 
 
Ovenstående vilkår gælder ikke for udeservering på campingpladser, der er be-
skrevet i Helhedsplan 09 skema 7.4 – I Fårup Sommerland og ved de kommunale 
strandkiosker og de kommunale kiosker på havne ved Gjøl, Attrup og Haverslev. 
 
Udeservering udløser ikke krav om nye P-pladser. 
 



 

Serveringen sker kun på det godkendte private areal – aldrig på fortov, vejareal, p-
plads eller lignende. Der kan kun ske anvendelse af offentlige arealer, såfremt der 
foreligger en lejekontrakt. Antallet af toiletter skal modsvare antallet af det samlede 
antal siddepladser ude og inde. 
 
Toiletfaciliteterne skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. 
 
Musik/støj 
Det er tilladt at spille musik fra eksisterende lokaler og udendørs højtalere såfremt 
Miljøbeskyttelseslovens regler for støj fra virksomheder overholdes. 
 
De vejledende grænseværdier til naboskel er: 
 
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00 55 dB 
Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 45 dB 
Lørdag kl. 07.00-14.00 55 dB 
Lørdag kl. 14.00-22.00 45 dB 
Søndag kl. 07.00-22.00 45 dB  
Alle dage 22.00-07.00 40 dB  
 
Støjen måles i skel til nabo, og det er derfor individuelt, hvor højt den enkelte virk-
somhed kan afspille musik. Det er den enkelte virksomhed, der skal fremlægge do-
kumentation for, at de overholder lovgivningen.  
 
Efter kl. 22.00 må der kun afspilles musik indendørs med lukkede vinduer og døre, 
medmindre der i enkelte tilfælde er tale om særlige event-arrangementer i nærom-
rådet, der er ansøgt om senest 14 dage forud for afholdelse. 
 
Ansøgningen fremsendes til Industri@jammerbugt.dk.  
 
Virksomhedens personale skal føre tilsyn med serveringsstedet. 
 
Tidsbegrænsning 
Udeserveringen skal ophøre senest kl. 24.00, med mindre der er tale om specielle 
fælles samlede event-arrangementer i byen f.eks. By Night-arrangementer med 
fyrværkeri, nytårsaften eller lignende. 
 
Der skal ansøges særskilt herom pr. arrangement til Vækst- og Udviklingsforvalt-
ningen. 
 
Orden og renholdelse 
Det er bevillingshaverens pligt at holde arealet rent i hele åbningstiden. Evt. ukrudt 
skal fjernes. Affald skal fjernes løbende i hele åbningstiden, og det må ikke depo-
neres på arealet eller smides i de offentlige affaldskurve. 
 
Der skal opstilles et passende antal affaldskurve på arealet. 
 



 

Efter lukketid eller når inventaret er fjernet, skal arealet fejes og rengøres, og af-
faldsposer m.m. fjernes. 
 
Generelt gælder dog, at brandmyndighedernes henvisninger og påbud altid 
skal følges og overholdes i forbindelse med udeservering. 
 
Såfremt udeservering ikke kræver alkoholbevilling skal ansøgning om udeserve-
ring sendes til Vækst- og Udviklingsforvaltningen. 
 
Ovenstående Retningslinjer er godkendt i Økonomiudvalget den 16. marts 
2022. 


