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Riktlinjer för öppettider på restaurangers uteserveringar 
inom Norrköpings kommun  
 
Bakgrund  
Den 1 juni 2005 trädde rökförbud inomhus i restauranger i kraft. I och med detta togs 

riktlinjer kopplade till uteserveringar fram. På grund av riktlinjens ålder har en 

revidering varit nödvändig.  

 

Riktlinjerna är utarbetade i syfte att värna och skydda kommunens invånare.  

De är ett redskap för att underlätta avdelningen Miljö och hälsas handläggning av 

ärenden med koppling till uteserveringar. Som tillsynsmyndighet kan Miljö och hälsa 

utföra tillsyn och fatta beslut som riktar sig mot verksamheter med uteserveringar. 

För tillsyn och handläggning av beslut tas en avgift ut, se aktuell taxa för miljö- och 

hälsoskydd.  

 

Observera att det finns flera riktlinjer som berör uteserveringar, till exempel Riktlinje 

för serveringstillstånd och Politiska råd och riktlinjer för uteserveringar. 

 

                             
 

Riktlinjer 
1. Uteserveringar till restauranger i Norrköpings kommun får användas under samma 

tider som restaurangen är öppen. Servering bör dock i normalfallet inte medges efter 

kl. 01.00.  

 

2. Musik, annat än bakgrundsmusik, bör inte förkomma på uteserveringar på grund av 

risken för störning för närboende.  

 

Bakgrundsmusik är musik som spelas på en ljudnivå som inte stör när man för ett 

samtal i normal samtalston. Nivån för bakgrundsmusik är 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

(medelljudnivå). 

 

3. Annan underhållning än musik bör anpassas så att den inte orsakar olägenheter för 

närboende.    

 

4. Vid risk för störningar till omgivningen från musik eller annan verksamhet inne i 

restaurangen ska fönster och dörrar hållas stängda.  

 

5. Uteserveringarnas möbler ska efter stängningsdags förvaras så att de inte kan 

användas av obehöriga och orsaka störningar till omgivningen. 


