
Ansøgning om udeservering 

Ansøgningsskemaet skal gemmes inden det udfyldes. Bemærk, at der kan være problemer med at gemme 
filen med indhold, såfremt du udfylder i en browser. Det anbefales derfor, at du gemmer filen på din maskine, 
og derefter benytter adobe reader som standardprogram til at udfylde ansøgningen. 

Oplysninger om ejeren af forretningen  
Det skal være den faktiske ejer af forretningen og faktiske ejer/lejer af lokalet, der skal angives som ejer. Kommunen kan kræve 
dokumentation herfor. 

CPR-nummer:  
Fulde navn: 

Oplysninger om forretningen 

CVR-nummer: 
P-nummer:
Virksomhedens navn:
Forretningens navn:

Oplysninger om udstillingen af møbler og varer, mv. der ansøges om 

Antal stole: 
Antal borde: 

Mål i centimeter (højde x bredde x længde): 
Mål i centimeter (højde x bredde x længde): 

Andre typer møbler (angiv venligst): 
Mål i centimeter (højde x bredde x længde): 

Andre særlige oplysninger i relation til ansøgningen herunder eventuel beskrivelse af møbler: 

Der skal vedhæftes billeder af alle møbler, ligesom der skal vedhæftes en målsat plantegning over det 
ønskede udeserveringsareal med en angivelse af møblernes placering. 

Som ejer og ansøger står du inde for, at den pågældende forretningsvirksomhed er i overensstemmelse med 
byggelovens og planlovens bestemmelser, og i overensstemmelse med ejer og andelsforeningens vedtægter 
og husordner, samt at der ikke er tinglyst servitutter med videre  på ejendommen, som forhindrer pågældende 
virksomhed. 

Ved ændringer i ovenstående oplysninger skal Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø kontaktes. 

Spørgsmål kan rettes til Vej, Park og Miljø på telefon 3821 4220 mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-13. 

Ansøgningen skal sendes til Vej, Park og Miljø med sikker digitalt post via kontaktboksen på 
www.frederiksberg.dk/udeservering.  

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente, at vi kan behandler den inden for 14 dage. Når 
ansøgningen er behandlet, modtager du svar i din digitale postkasse. 

Se endvidere Regulativ for råden over vejareal og offentlige pladser med reglerne for udeservering beskrevet 
på www.frederiksberg.dk/udeservering  
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