Funderar du på
en uteservering i år?

Här finns information och
kontaktuppgifter

Uteserveringar

Sommartid blomstrar folklivet och man sitter gärna ute och äter eller
dricker en kaffe. Uteserveringar lockar människor och bidrar till en
levande stad. En fin uteservering är också bra för att locka kunder
och en viktig del av marknadsföringen. För att staden skall behålla
sin karaktär och attraktionskraft är det viktigt att även uteserveringar
utformas i harmoni med en sammanhållen stadsbild.
Inom kommunen finns allmänna krav på uteserveringar.
De är:
• Uteserveringen måste ha giltiga tillstånd
• Uteserveringen ska följa ställda utformningskrav
• Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla

Tillstånd

För en uteservering krävs tillstånd enligt ordningslagen. Tillstånd söks
hos polismyndigheten som samråder med kommunen. Man måste göra
en ny ansökan varje år och blankett finns att få hos polisen eller kan
laddas ned från polisens webbplats www.polisen.se. Om alkohol ska
serveras inom uteserveringen ska det ordinarie alkoholserveringstillståndet kompletteras med ett separat tillstånd för uteserveringen.
Ansökan sker hos kommunens alkoholhandläggare.
I Ronneby är säsongen för uteserveringar på allmän plats
mellan 15/4 – 15/10.
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Utformning

Uteserveringar ska utformas som ett naturligt, tilltalande inslag i
stadsbilden, de ska vara tillgängliga för alla och i helhet ge ett luftigt
intryck. Möjligheten att få tillstånd till uteservering samt storleken på
denna styrs därför mycket av läget och hur närmiljön ser ut.
Generellt gäller följande regler:
• Uteserveringens bredd får som regel inte överstiga bredden på
verksamhetslokalen. I vissa fall kan dock undantag genomföras.

•

Absolut minsta hinderfria bredd på passerande gångbana ska vara
1,5 meter. Vid välanvända gångstråk skall denna bredd vara minst
3,0 meter.

•

Placeringen av uteserveringen får inte förhindra
framkomligheten eller innebära att utrymningsvägar och
brandgator blockeras eller försämras.

•

Uteserveringen skall vara tillgänglig för alla.

•

I första hand skall befintlig markbeläggning utgöra uteserveringens golv. Detta dels för att fasaden och därmed husets
uttryck inte ska skymmas, dels för att underlätta för personer
som har svårt att gå och som hindras av uteserveringar upphöjda
över gatunivå. Vid ojämnheter såsom en mycket ”skrovlig”
gatubeläggning eller backar, kan man få jämna ut ojämnheter med
hjälp av ett trädäck som golv. Detta prövas då från fall till fall.
Viktigt är att däcket är handikappsanpassat och kan nås via en ramp
samt att det ej blir för högt. 10-20 cm ovanför markytan är rimligt.

Uteserveringens bredd får som
regel inte överstiga bredden på
verksamhetslokalen.
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•

Staket ska avgränsa uteserveringen. I centrum placerar
Gatuenheten ut och tar in staketstolparna på kommunägd gatumark.
Arbetet faktureras enligt gällande taxa. Sökanden ansvarar för
utplacering av staketsektionerna mellan stolparna. På övrig mark
ansvarar sökanden även för staketstolparna. Staketet ska vara ca 90
cm högt samt vara väl genomsiktligt varvid tross, kedja eller
ramverk av smide rekommenderas. Trä eller plast ska undvikas.
Staket och rephållare bör vara Ronnebygröna eller svarta. Vill man
rama in uteserveringen kan man använda sig av enfärgad markisväv
utan reklam i staketsektionerna. Avgränsningen ska ha markerad
kant för synskadade 10 – 20 cm över marknivån längs hela
avgränsningen. Observera att hela avgränsningen ska placeras inom
ansökt yta.

Exempel på genomsiktliga
staketsektioner.
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•

Möblering ska vara av lätt karaktär som passar in i miljön. Grova
trämöbler eller plastmöbler godkänns inte. Möblerna ska passa till
markbeläggningens eventuella ojämnheter och lutningar och
området får inte vara ”övermöblerat” - också personer i rullstol ska
kunna få plats.

•

Markiser och parasoller ska kunna fällas in respektive avlägsnas
och ingen del av dem får sticka ut utanför avgränsningen.
Eventuella värmekällor ska vara godkända av Räddningstjänsten.
För information om utformningen av markiser och parasoll
se sidan 6.

•

Reklam får ej finnas på avgränsningen annat än i form av estetiskt
tilltalande och diskreta informationstavlor med öppettider,
logga, webbplatsadress, telefonnummer samt meny. Utformningen
ska redovisas i ansökan för godkännande. Om man önskar en
fristående trottoarpratare i anslutning till uteserveringen ska man
inkludera det i ansökan.

•

Under uteserveringssäsongen ansvarar sökanden för att närområdet
inom och kring beviljad uteservering hålls rent och snyggt.
Det är av största vikt att uteserveringen har tillräckligt många
papperskorgar.

•

Observera att ansökt yta endast är till för uteservering. Eventuella
upplag får inte finnas inom ytan.

5

Markiser och parasoll

Markiser och parasolls placering, höjd, bredd, längd och färg ska anpassas
efter platsens karaktär och förutsättningar. Följande riktlinjer finns:

•

De får inte vara placerade lägre än 2,5 m över marken. De får inte
heller vara så stora att de behöver markstöd.

•

För markiser och parasoll bör material vara tyg. Plast får ej
förekomma.

•

Parasollfötter får inte vara i plast utan ska vara i till exempel betong.

•

Butikers logotyp, telefonnummer och webbplatsadress på markiser
och parasoll ska vara i liten skala. På markiser får annan information,
exempelvis sponsrad reklam, inte förekomma. På parasoll får logotyper
som kan associeras med alkoholhaltiga drycker ej förekomma.

•

Om ni önskar ha andra logotyper än butikens på parasoll, kontakta
Plan- och byggenheten för konsultation.
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Denna uteservering är ett bra exempel på en
genomtänkt utformning.

Ronneby gågata
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Kontaktuppgifter
Utformningsdiskussioner
Trafikansvarig
(ytans storlek, inramning m.m.)
Telefon: 0457-61 82 06
Plan- och byggenheten
(utformning av möbler, avgränsning m.m.)
Telefon: 0457-61 82 23
Ansökan om tillstånd
Polismyndigheten
Telefon: 0457-114 14
Serveringstillstånd
Alkoholhandläggaren
Telefon: 0457-61 82 74
Livsmedelshantering
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Telefon: 0457-61 83 53
Brandskydd
Räddningstjänsten
Telefon: 0457-30 39 80

