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Udbud – brug af udeserveringsare-
aler i Grenaa midtby 

Dato: 25. oktober 2022 

Reference: Vej og Ejendom 

Tlf.: 89 59 10 00 

Journalnr.:   

 

Beskrivelse af arealerne. 

 

 

I sommerperioden er der mulighed for leje af udeserveringsarealer på torve-

arealet foran Torvet 1 (A1, A2 og A4 samt torvet foran Rådhuset (C1).  

Du kan finde nærmere information om de enkelte steder herunder.  

 

 

AREAL A1  

 

Arealet ligger til venstre for bygningen Torvet 1, set mod bygningen. Arealet har i 

mange år været benyttet som udeserveringsareal. 

 

Arealet er 54 m2.  

Der må holdes åbent alle dage i perioden fra 1. april – 30. september. 

 

De er ikke umiddelbart mulighed for tilkobling til strømstik tilhørende Norddjurs 

Kommune. 

 

 

AREAL A2  

 

Arealet ligger til højre for bygningen Torvet 1, set mod bygningen. Arealet har i 

nogle år været benyttet som udeserveringsareal.  

 

Arealet er 42 m2.  

Der må holdes åbent alle dage i perioden fra 1. april – 30. september. 

 

Der er mulighed for tilkobling til strømstik tilhørende Norddjurs Kommune. 

Opkrævning af strømforbrug vil ske efter hver sæsons brug. 
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AREAL A4  

 

Arealet ligger på torvearealet foran bygningen Torvet 1 og Torvet 2. Arealet har i 

nogle år været benyttet som udeserveringsareal.  

 

Arealet er 37 m2. Det kan gøres mindre ved at gå-linje arealet ikke benyttes. 

Der må holdes åbent alle dage i perioden fra 1. april – 30. september. 

 

De er ikke umiddelbart mulighed for tilkobling til strømstik tilhørende Norddjurs 

Kommune. 

 

AREAL C1  

  

Arealet ligger på det nye torveareal tæt på rådhusets indgang. Der må foregå ude-

servering på fredage kl. 13.00 – 24.00, lørdage kl. 10.00 – 24.00 og søndage kl. 

10.00 - 24.00 i perioden fra 1. april – 30. september.  

 

Arealet ligger tæt på vandskålen, og skulle gerne medvirke til liv og ophold på det 

nye Rådhustorv om sommeren. 

 

Arealet er 34,5 m2. 

 

Der er mulighed for tilkobling til strømstik tilhørende Norddjurs Kommune. 

Opkrævning af strømforbrug vil ske hver sæsons brug. 

 

 

Fælles for alle udeserveringsarealer gælder at opstilling må ske 1 time inden op-

start og skal være fjernet fra arealet i henhold til tilladelsen til udeserveringen. 

  

 

Du kan læse nærmere om udeserveringen i regulativet, som trådte i kraft 1. april 

2021 med rettelse af bilag i 2022. Her vil du også kunne finde vilkårene for brugen 

mv.  

 


