RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR
PÅ ALLMÄN PLATSMARK
Den gemensamma miljön
Utemiljön i centrum är viktig för de människor som bor, arbetar och rör sig där.
Uteserveringarna har stor betydelse för upplevelsen av stadsrummet. De medför att staden
varje år byter ansikte och blommar upp när våren kommer. Människor får naturliga
mötesplatser utomhus på gator och torg. Möjligheten att kunna sätta sig och äta eller fika
utomhus och samtidigt se på gatulivet är en stor tillgång i sommarstaden som uppskattas av
många. Dessa värden är viktiga att ta tillvara.
Det är därför viktigt att uteserveringarna utformas så att de får ett tilltalande utseende och
ansluter till stadsmiljön i övrigt. Uteserveringarna är en del av det allmänna stadsrummet och
skall därför utformas så de blir tillgängliga för alla. De får heller inte placeras eller ges sådan
storlek att de hindrar den vanliga trafiken eller utgör en trafikfara.

Placering
Uteserveringen skall ligga i direkt anslutning till fasaden och får inte ockupera hela trottoaren.
Stadens trottoarer är i första hand till för gångtrafikanterna. Tillräckligt utrymme skall finnas
kvar på trottoaren utanför serveringen så att gångtrafiken kan passera här utan att behöva
kliva ut i körbanan. Detta innebär att en rullstol skall kunna möta en gångtrafikant här, vilket
fordrar ett fritt mått på ca 2 m. I läge med liten gångtrafik kan eventuellt avståndet minskas.
Uteserveringarnas gränser skall göras tydliga för synskadade. Eventuella menyskyltar,
blomlådor m.m. får inte placeras utanför serveringens avgränsningar.

Utformning
Att ge uteserveringen en god utformning där detaljerna harmonierar med helheten och
omgivningen är inte alldeles enkelt. Ta därför gärna hjälp av en professionell designer som
kan hjälpa till med utformningen.
Följande generella riktlinjer kan vara till hjälp i arbetet:
En gemensam strävan kan vara en lätt, elegant utformning. Tunga grova
konstruktioner bör undvikas.
Uppförandet av en uteservering får inte hindra tillgängligheten för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta tillgänglighetskrav innebär att
uppbyggnader inte tillåts, utan särkilt skäl. Vid sluttande mark skall entré till
serveringen ha samma nivå som omgivande mark, och skall vara tillräckligt bred.
Uteserveringen får inte hindra framkomligheten på bland annat trottoarer.
Vid utformningen kan inspiration hämtas från husets karaktär, färger, material liksom
från den kringliggande gatumiljön.
Val av material, färg och stil skall ske utifrån stadsmässiga förutsättningar.
Uteserveringen är en del av stadsrummet och inte en privat trädgård. Trädgårdsstaket,
trädgårdsmöbler och mysiga rabatter passar i allmänhet inte in här.
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Låt uteserveringen vara så öppen som möjligt. Ha inte mer avskärmningar än vad som
är absolut nödvändigt och låt trottoaren utgöra golv. Uteserveringen skall inte vara ett
hus som placeras ut på trottoaren.
Om alkoholservering skall förekomma fordras särskilt tillstånd från miljö- och
stadsbyggnadsnämnden. I samband med detta ställs särskilda krav på avgränsning och
entréförhållanden.

Avgränsningar
Följande riktlinjer ska följas:
Ramverk och pollare bör vara av metall. Trä och plast bör undvikas. Pollare kan också
utformas av sten. Risken är dock att det kan bli klumpigt.
Traditionella färger är svart, grå och grön. Kontrastverkan är viktig för synsvaga.
Pollare med tross eller kedja bör inte förekomma.
Inhägnadens höjd bör vara maximalt 100 cm.
Inhägnaden får inte vara reklambehängd eller reklammålad.
Enbart plexiglas mellan pollare skall undvikas med hänsyn till synsvaga.

Utemöbler
Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön, t.ex. caféstolar i smide, metall eller trä. Välj
också möbler som passar på trottoarens beläggning och fungerar bra även om det finns mindre
lutningar och ojämnheter. Möbler eller fasta sittgrupper där bänk och bord är sammanbyggda
bör undvikas.
Utemöblerna ska vara hela, rena och gjorda för att stå utomhus. Tala gärna med ägarna till de
andra uteserveringarna i närheten om vilka stolar och bord ni ska välja. En uteservering ska
vara möblerad så att den är användbar även för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

Grönska
Växtvalet kring en gatuservering kan vara ett välkommet tillskott i gaturummet.
Färgsättningen på krukorna skall vara sådan att de kontrasterar mot gatubeläggningen.
Spaljéer tillåts i allmänhet inte.

Parasoller och markiser
Uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet. Använd i första
hand fristående parasoller och i andra hand en fritt hängande markis, som ger ett lätt och
öppet intryck. Placera inte parasoller så att någon del hamnar utanför uteserveringen. Den fria
höjden i ytterkant av parasollet och markiser får vara lägst 2,10 meter. Parasoller och markiser
skall ha traditionella former, färger och material. Tänk på att färgvalet påverkar ljuset
därunder. Ljusa och lätta parasoller eller markiser gör trottoarerna och väggarna ljusa,
färgåtergivningen korrekt och temperaturen behaglig. Husets karaktär kan ge vägledning om
material och färgsättning.
Markisen skall gå att fälla in och parasollen skall kunna fällas ihop när den inte används.
Använd markiser och parasoller som kan fällas upp och ned beroende på väder. Det kan vara
en bra idé att kombinera en markis närmast byggnaden med lösa parasoll längre ut på
trottoaren. Du får ha namnet på din servering på markiser och parasoller men inte reklam för
någon alkohol. För fasta markiser, fasta parasoller och skärmtak måste du ha bygglov. Du
måste också ha ett avtal med tekniska förvaltningen för att förankra markiser, parasoller och
skärmtak i markbeläggningen.
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Brandsäkerhet
Brandsäkerheten är mycket viktig. Uteserveringar får inte påverka byggnaders
utrymningsvägar. Det betyder att brännbart material, stolar, bord eller liknande, inte får
blockera utrymningsvägarna från caféet/restaurangen eller från fastigheter intill. För
gasolvärmare gäller särskilda regler om hantering av brandfarlig gas. För mer information
kontakta räddningstjänsten.

Städning och skötsel
Som ägare till restaurang eller café ansvarar du för att städa och sköta om uteserveringen. Du
är ansvarig för städningen på ett avstånd av 5 meter från din restaurang. Om det efter
säsongens slut måste lagas skador eller städas på platsen, får du betala kostnaden för detta.

Ljudnivå
För mer information kontakta kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning eller
polisen.

Hantering av livsmedel
För hantering av livsmedel eller tillagning gäller särskilda regler som kräver att du kontaktar
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Gasolvärmare och andra brandfarliga varor
För gasolvärmare och annan hantering av brandfarliga varor gäller speciella regler. Kontakta
räddningstjänsten för mer information.

Ansökan
Du ansöker hos polisen om tillstånd att tillfälligt få ta i anspråk allmän platsmark. Du kan
hämta blanketter där eller på polisens webbplats www.polisen.se. Om bygglov behövs
skall ansökan göras hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.
Förutom markupplåtelse erfordras bygglov om uteserveringen har:
tak eller väggar
Om bygglov behövs skall ansökan göras hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Vid
ansökan skall bifogas:
måttsatt plan
fasadritning som visar serveringens utformning och anslutning till byggnadens fasad
redovisning av placering av möbler, inhägnader, parasoller m.m. I övrigt bör dessa
också beskrivas.
Inför varje säsong söker du nytt tillstånd angående markupplåtelse hos polisen.
Vid bygglov gäller andra regler, för information kontakta kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning.
Lämna in din ansökan senast två månader innan du vill att ditt tillstånd ska börja gälla. När du
lämnar in ansökan till polisen betalar du en ansökningsavgift. Bifoga gärna ett fotografi över
platsen. Polisen skickar ansökan till kommunen för yttrande.
Om alkoholservering skall förekomma erfordras serveringstillstånd. Ansökan görs hos miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen. Upplysningsvis kan nämnas att serveringstillståndet innebär
krav på avgränsning av uteserveringen.
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Om du inte följer villkoren i ditt tillstånd
Värnamo kommun och polisen kontrollerar uteserveringen. Om den uteservering du byggt på
gatumark inte stämmer överens med villkoren i det tillstånd du fått, måste du rätta till felet
omedelbart efter ett påpekande. Bristande efterlevnad kan leda till att tillståndet återkallas.

Upplysningar
Kontaktuppgifter för ytterligare upplysningar:
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0370-37 70 00 (växel)
E-post: miljo-stadsbyggnad@varnamo.se
Räddningstjänsten
Telefon: 0370-37 70 00 (växel)
E-post: raddning@varnamo.se
Tekniska förvaltningen
Telefon: 0370-37 70 00 (växel)
E-post: tekniska@varnamo.se
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