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Retningslinjer for udstedelse af Udeserveringstilladelser i forbindelse med alkoholbevillinger.
Tilladelse til udeservering gives normalt kun sammen med en alkoholbevilling og kun til virksomheder med næringsbrev. Tilladelsen gives af Bevillingsnævnet for Jammerbugt Kommune.
Definition på et udeserveringsareal
Arealet skal være beliggende i umiddelbart tilknytning til den godkendte virksomhed.
Arealet må ikke forsynes med faste lofter, men må markeres med et efter forholdene 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 serveringens ophør
og må ikke være fastgjort til stolper, mur eller lignende.
Der må opsættes varmeovne, som ikke ved væltning, overophedning eller lignende, 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, inventar m.v. godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen.
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 indepladser, dog gælder, at antallet af det godkendte antal ude- og indepladser skal afpasses efter de aktuelle forhold
på stedet under hensyntagen til en hensigtsmæssig placering i forhold til stedets adgangsforhold.,
brandforhold m.v. Hygiejneforholdene må afklares med Fødevareregionen.
Det skal angives i ansøgningen hvor mange siddepladser, der er plads til udendørs + indendørs.
Ovenstående vilkår gælder ikke for udeservering på campingpladser, der er beskrevet 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 Fødevareregionen.
Mekaniske aktiviteter, herunder musik fra eksisterende lokaler må ikke udsende støj, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende regler, og der må ikke forefindes udendørs højtalere, med mindre der i enkelte tilfælde er tale om særlige event-arrangementer i nærområdet, som omfatter specielle samlede markedsføringsmæssige publikumstiltag for byen.
Der skal ansøges særskilt herom pr. arrangement til Teknik- og Miljøforvaltningen.
Der må ikke på arealet foretages grilning, friturestegning eller lignende med mindre der i enkelte
tilfælde er tale om særlige event-arrangementer i nærområdet, som omfatter specielle samlede
markedsføringsmæssige publikumstiltag for byen.
Der skal ansøges særskilt herom pr. arrangement til Teknik- og Miljøforvaltningen.
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 Teknik- og Miljøforvaltningen.
Orden og renholdelse
Virksomheden skal bære det fulde ansvar for, at udeserveringsområdet til stadighed har et pænt
udseende, og at arrangementet i øvrigt er indpasset i omgivelserne.
Det er bevillingshaverens pligt at holde arealet rent i hele åbningstiden, også evt. ukrudt skal fjernes. Affald skal fjernes løbende i hele åbningstiden, og der må ikke deponeres 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 affaldsposer 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 udeservering forelægges
Teknik og Miljøforvaltningen.
Ovenstående Retningslinjer er godkendt i Bevillingsnævnet d. 4.juni 2012.

Udeservering kan kun finde sted i følgende områder:
-

Ved virksomhed, som er godkendt af Fødevareregionen til fremstilling og servering af fødevarer og som er beliggende i bymidten i Aabybro, Blokhus, Brovst, Fjerritslev, Hune, Pandrup og Saltum jfr. Helhedsplan 09.

-

Ved virksomhed, som er godkendt af Fødevareregionen til fremstilling og servering af fødevarer og som er beliggende i centerområdet i Biersted, Birkelse, Halvrimmen, Ingstrup,
Kaas, Moseby, Nørhalne, Skovsgaard, Vester Hjermitslev, jfr. Helhedsplan 09.

-

Ved virksomhed,som er godkendt af Fødevareregionen til fremstilling og servering af fødevarer og som er beliggende i byerne Arentsminde, Bejstrup, Bonderup, Gjøl, Gøttrup,
Hammershøj, Haverslev, Hjortdal, Klim, Slettestrand, Thorup strand, Tranum, VesterThorup, Attrup, Bratbjerg, Husby, Kollerup, Korsholm, Kaas Hede, Manstrup, Ny Skovsgård,
Ryå, Sdr. Saltum, Skerping, Skræm, Torslev, Trekroner, Vust, Ørebro, Øster Svenstrup,
Østerby jfr. Helhedsplan 09.

-

Ved eksisterende hoteller, der er beliggende uden for byer jfr. Helhedsplan 09 og som er
godkendt af Fødevareregionen til fremstilling og servering af fødevarer.

-

Ved eksisterende restaurant der er beliggende uden for byer jfr. Helhedplan 09 og som er
godkendt af Fødevareregionen til fremstilling og servering af fødevarer.

-

På campingpladser der er beskrevet i Helhedsplan 09 skema 7.4.

-

I Fårup Sommerland

-

Ved de kommunale strandkiosker og de kommunale kiosker på havne ved Gjøl, Attrup og
Haverslev.

