
 

Ansøgning om udendørsservering  
 
Du skal også indsende en målsat skitse af din udendørsservering.  
 
Udfyld venligst med blokbogstaver.  
 
Restaurantens navn: __________________________________ Cvr.nr.: ____________________ 
 
Adresse: 
_____________________________________________________________________________  
 
By: ___________________________ Post nr.: __________________ Telefon: _______________ 
 
E-mail adresse: 
_______________________________________________________________________  
 
Restauratørens navn: ____________________________________ Cpr.nr.: _________________ 
 
Mobiltelefon: ___________________________  
 
E-mail adresse: 
_______________________________________________________________________  
 
Angiv ønskede år: _____________. Perioden løber fra 1. april til 31.marts.  
 
Angiv ønsket areal (m²): ______________ ______________  
 
Taksterne er: 1.000 kr. i grundgebyr og 85 kr. pr m² i Nykøbing Falster og Marielyst. For øvrige 
områder 1.000 kr. i grundgebyr og 60 kr. pr. m². De første 10 m² skal der ikke betales for, men de 
skal være med i opgørelsen. 
 
I forbindelse med større arrangementer kan Guldborgsund Kommune midlertidig ophæve 
aftalen om udendørsservering, på det areal der er indgået aftale om. Du vil få besked ca. 1 
uge før arrangementet. Du vil ikke kunne kræve erstatning af Guldborgsund Kommune, for 
tab af indtægt, eller nedsættelse af gebyr for det anvendte areal.  
 
Under almindelig inventar hører borde, stole, varmelamper og parasoller. Hvis du ønsker at opstille 
andet end almindelig inventar så som bardiske, plantekasser, nedgravning af bøsninger osv., skal 
du anføre det nedenfor, og der vil så blive taget stilling til dit ønske.  
 
Ønske om andet inventar:  
 
 
 
 
 
 
 
Restauratørens underskrift:  
Undertegnede har læst og er indforstået med at overholde reglerne for udendørsservering i  
Guldborgsund kommune  
 

Dato: ___________________ Underskrift: ___________________________________________ 



 

 



GULDBORGSUND KOMMUNE INDSAMLER OG BEHANDLER 
OPLYSNINGER OM DIG, SOM ER NØDVENDIG FOR, AT VI 
KAN VÆRE DIG BEHJÆLPELIG MED DIN HENVENDELSE.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Retsgrundlaget for Guldborgsund Kommunes indsamling og behandling af dine 
-

-
-

Guldborgsund Kommune opbevarer dine oplysninger indtil formålet med at 
indsamle og behandle disse er opnået – eller så længe lovgivningen foreskriver 

-
 

 
www.datatilsynet.dk 

kontakte Guldborgsund Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35

Telefon: 72 27 30 02
Sikker beskedfunktion:  
https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund 


