
Retningslinier for fastsættelse af driftsvilkår for udeservering i Morsø Kommune: 
  
  
Restaurationer mv., der har – eller ønsker - udeservering skal have tilladelse hertil fra Bevillingsnævnet i 
Morsø Kommune. 
  
Baggrunden for dette er, at udeservering kan have betydning i relation til støj og bemanding på stedet, 
ligesom ”lukketiden” for udeservering ikke nødvendigvis følger bevillingens lukketid, faktisk yderst 
sjældent. Ansøgning om Bevillingsnævnets tilladelse til udeservering, indgives til Midt- og Vestjyllands 
Politi. 
  
Der er tale om udeservering, når en restauration har opsat borde, bænke eller lignende udendørs med 
henblik på, at restaurationens gæster kan benytte disse til indtagelse af mad- eller drikkevarer. Det betyder, 
at det er udeservering uanset, at borde og bænke er opsat på egen matrikel (eksempelvis i en gårdhave) og 
uanset, at den fysiske udskænkning af drikkevarer sker indendørs. 
  
Bevillingsnævnet kan give tilladelse til, at restaurationer foretager udeservering på offentlige og private 
arealer i direkte tilknytning til forretningen. Dog kan andre arealer, der er egnede til udeservering, i 
begrænset omfang tillades anvendt, selv om de ikke er i direkte tilknytning til forretningen. 
  
Ved egentlige lejlighedstilladelser til enkeltstående arrangementer i henhold til Restaurationsloven § 22, er 
Midt- og Vestjyllands Politi myndighed. Det betyder, at ansøgning indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, og 
beslutning om eventuel tilladelse, træffes af Midt- og Vestjyllands Politi. Midt- og Vestjyllands Politi kan 
konkret afvige nærværende retningslinier. 
  
Udover at udeservering kræver tilladelse fra Bevillingsnævnet, vil der også skulle indhentes tilladelse fra 
grundejeren (offentlig eller privat) til råden over arealet, samt eventuelt vejmyndigheder, 
bygningsmyndigheder, beredskabsmyndigheder m.fl.  
  
Disse retningslinier er udtryk for Morsø Kommunes standardvilkår for udeservering. Det afgøres konkret i 
hvilke tilfælde kan der kan gives tilladelse til udeservering, ligesom det konkret afgøres i hvilket omfang, 
standardvilkårene afviges i forhold til en tilladelse til udeservering. Opmærksomheden henledes særligt på, 
at der konkret kan være tale om skærpede vilkår i en tilladelse til udeservering, og i enkelte tilfælde mere 
lempelige vilkår. 
  
Ved tilladelser til udeservering gælder følgende standardvilkår: 
  

1. Udeservering må udelukkende foregå på de hertil godkendte arealer. 
2. Udeservering kan foregå i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 22.00 alle dage, dog fredage og lørdage, 

samt dagen før en helligdag i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 23.00, med mindre Bevillingsnævnet 
konkret træffer anden beslutning. 

3. På udeserveringsarealer må der ikke uden særskilt tilladelse, spilles musik, hverken fra musikanlæg 
eller i form af optræden. 

4. De fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder 
skal overholdes.  

5. Indehaveren af tilladelse til udeservering er til hver en tid ansvarlig for, at alle øvrige nødvendige 
rådigheds- og myndighedstilladelser indhentes og fornys.  

6. Tilladelse til udeservering gælder – medmindre andet konkret er bestemt i tilladelsen – i et tidsrum 
svarende til den konkrete alkoholbevillings gyldighedstid. 



7. Der skal løbende holdes ryddeligt og pænt på og omkring serveringsarealet, og senest 15 minutter 
efter endt udeservering, skal oprydning være tilendebragt. 

8. På områder i kommunen, der har fået udfærdiget særskilte regler om udeservering(eksempelvis 
gågaderegulativ), skal såvel de særskilte regler, som nærværende vilkår, samt de eventuelle særlige 
vilkår som måtte fremgå af tilladelsen til udeservering, overholdes. 

  
  
Overtrædelse af et eller flere af ovennævnte vilkår, kan medføre yderligere indskrænkninger i tilladelse til 
udeservering, og i særligt grove tilfælde inddragelse af tilladelsen til udeservering. 
  
Ovennævnte vilkår er ikke til hinder for, at Morsø Kommune i medfør af § 42 i Miljøbeskyttelsesloven kan 
stille krav om yderligere miljøforureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i ovennævnte vilkår, 
herunder i bl.a. i relation til støjforurening, samt i medfør af § 72 i Miljøbeskyttelsesloven at påbyde den 
ansvarlige for egen regning at foretage analyser og målinger af støj mv. 
  
Der henvises til ”Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds”, der kan ses på bl.a. 
politi.dk. 
 
  
Ovennævnte retningslinier er vedtaget af Bevillingsnævnet i Morsø Kommune d. 26. februar 2014, samt 
Morsø Kommunes udvalg for Teknik og Miljø d. 19. marts 2014. 
  
  
 
 


