
 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 

 

 
  

Sommarperioden är 1 april -- 31 oktober. 

Som sökande ansvarar man alltid för att kontrollera om andra tillstånd  behövs för sin markupplåtelse. 

Skötsel 

 Serveringsområdet får inte överskrida sökandens ritning av angivna kvadratmeter som uppgetts i ansökan. 

 Städning och renhållning inom och kring serveringsområdet åvilar sökande under upplåtelsetiden. 

 Halkbekämpning samt snarast ta bort snö och is vid uppförande av vinterruta. 

 Uteserveringen ska vara tillgänglig och anpassad för funktionshindrade 

 (rullstolsburna och synskadade) enligt Plan och bygglagen 

 Uteserveringen får inte uppföras så att eventuella rökluckor i trottoar blockeras. 

 Sökande ska återställa platsen i sitt ursprungliga skick efter upplåtelsens slut. 

 

Utformning 

Mått 

 Fri passage 1,2 meter utanför serveringen om ytan utanför är gångbana.  

 Fri passage på 2,5 meter utanför serveringen om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.  

 Vid uppförande av vinterruta under vintersäsongen ska den fria passagen vara 3 meter utanför serveringen 

om ytan utanför är cykelbana eller gång- och cykelbana.  

 Är ytan utanför serveringen gångbana måste den fria passagens mått anpassas efter snöröjningens krav på 

framkomlighet.  

 Möbler, markiser, parasoll, blomsterlådor och andra tillhörigheter till serveringen ska rymmas inom 

serveringsytan. 

 Ledande föremål inom fyra meter från spänningsförande kontaktledning / tvärstag skall jordas. Tex staket, 

räcken skyltar med mera. 

 Föremål får inte placeras närmre räl än 1,5 meter vid spårområde. 

Vägg/Staket 

 Serveringen ska vara avgränsad.  

 Genomsiktlig avgränsning i smide, metall eller lättare, målad träkonstruktion av certifierat virke.  

 Tryckimpregnerat trä eller trädgårdsstaket är inte tillåtet, undantag beslutas i särskilda fall av 

samhällsbyggnadskontoret. 

 Entrén till serveringen ska vara minst 1 m bred.  

 Avgränsningens höjd får max vara 1,1 meter.  

 Staket över 1,1 meter kräver bygglov.  

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 En stakethöjd på 0,9 meter rekommenderas 

 Tvärslå 10-35 cm över marknivå, speciellt viktigt vid staket bestående av rep.  

 Väljer verksamheten att ha rep som avgränsning, bör repet vara av en grövre variant för att synskadade 

skall kunna känna det 

 Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.  

 Staket får ej angöras i marken undantag beslutas i särskilda fall av samhällsbyggnadskontoret. 

 Sker ej alkoholservering räcker det med att serveringsytans kortsidor är avgränsade 

 En nedre fast avgränsning måste finnas på staketet som fungerar som ledstråk för synskadade som 

använder ledkäpp. 

Golv 

 En permanent ramp krävs inom serveringens upplåtna område om serveringen är upphöjd på grund av 

kraftig lutning. Rampens lutning får vara max 1:12, 8%. 

 

Tak 

 Fri höjd på minst 2,3 m mellan markisens/parasollets nedkant och trottoaren.  

 Fri höjd på minst 2,5 m mellan markisens/parasollets nedkant och gemensam gång- och cykelbana. 

 Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten 

 

Möbler 

 Inga vita bländande plastmöbler eller klumpiga trämöbler.  

 Inga möbler där bänkar och bord sitter ihop.  

 Bord tillgängliga för alla. 

 Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.  

 Möbler av trä ska vara tillverkade av certifierat virke 

 Avståndet mellan bordsbenen måste vara minst 0,8 meter alternativt att bordsskivan sticker ut 0,6 meter 

på kortsidan. Höjden på borden vara 0,7-0,85 meter. Detta för att platserna skall vara tillgängliga för alla 

 

Det är viktigt att man läser igenom de villkor som medföljer yttrandet med Polismyndighetens tillstånd. 

Detta då alla upplåtelser är unika

 


