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Uteserveringens placering och golv 
Trottoarerna är i första hand till för gångtrafikanterna. Personer som har svårt att se eller röra sig 
ska kunna ta sig fram utan hinder. Uteserveringarna ska vara tillgängliga för personer med 
funktionshinder och för barnvagnar.  
Uteserveringar är en del av gatumiljön och ska därför placeras direkt på den befintliga 
markbeläggningen. Upphöjda däck tillåts inte, om de försvårar framkomligheten. Där det finns 
höjdskillnader i gatan/ på torget kan trädäck i undantagsfall tillåtas. Detta för att det ska vara 
möjligt att anordna uteplats, men då ska trädäcket plockas bort vid säsongens slut. Trädäck får inte 
finnas på torg och gator vintertid.  
 
Ramper måste ansluta till trädäcket och ha en lutning som godkänns ur tillgänglighetssynpunkt. 
Ramper bör ha lutning 1:20, men vid behov godkänns 1:12. Bredden på rampen ska vara 130 cm och 
ledstänger ska finnas på båda sidor.  
 
På trottoarer/ytor smalare än 2,0 meter tillåts inte uteserveringar. Mellan uteserveringens 
avgränsning och trottoarkanten eller annat fast hinder, som exempelvis lyktstolpe, ska det finnas en 
fri passage som är minst 1,5 meter.  
 
På platser med intensivare gångtrafik ska utrymmet vara större. Trafiksäkerheten får inte 
åsidosättas och fri passage ska finnas för räddningstjänsten. Brandposter och utrymningsvägar får 
inte blockeras.  
 
Är uteservering inte placerad i direkt anslutning till verksamhetslokalen ska verksamheten 
säkerställa att det finns god uppsikt över uteserveringen. 
 
Uteservering på torget ska inte placeras så att den hindrar marknadsstånd vid marknadsdagar eller 
valbodar under valperioder eller dylika återkommande arrangemang.  
 
Det är kommunen som fattar beslut om hur en uteservering får placeras och utformas. 

Avgränsning, utformning och möblering 
Uteserveringar ska ha tydliga och säkra avgränsningar/staket. Inhägnaden ska vara 1 m hög och får 
inte vara tät eller ha reklam. Den undre bäraren ska vara placerad högst 20 cm från marken. 
Förankringen i marken ska redovisas och godkännas av kommunen. Kommunen kan mot avgift 
tillhandahålla avgränsande smidesstaket inom vissa torg- och gatumiljöer.  
 
Blomsterarrangemang och blomsterlådor ska placeras på insidan av uteserveringen i lägen där de 
inte utgör fara för förbipasserande. Staketen som inhägnar uteplatserna är en del av torg och 
gatumiljön och de ska passa in på platsen. Det som tillåts är smidesstaket i svart eller mörkgrön 
kulör (RAL 6009). Kommunen ska godkänna staketritningarna och inga vassa ändar eller 
motsvarande fara för allmänheten får finnas. Eventuella vindskydd ska placeras på insidan. Ingen 
reklam får finnas på vindskyddet.  
 
 
Snubbelrisken är viktig att beakta, Det får inte ställas eller hängas någonting utanför det godkända 
yttermåttet. Exempelvis kan marschaller vara farliga för synskadade.  
Om uteserveringen är placerad intill fasaden till den byggnad där serveringslokalen finns får den 
inte vara längre än vad lokalen är.  
 



 

 

För längre uteserveringar måste ägaren till grannlokalen ge ett skriftligt godkännande. Inom 
gångstråket mot fasaden ska det hållas fritt för en god tillgänglighet. Möblera så att det skapas 
utrymme så att rörelsehindrade och personer med barnvagnar kan besöka uteserveringen.  

Parasoller och markiser  
Uteserveringarna ska vara så öppna som möjligt 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. Parasoller 
och markiser ska förankras så att de inte utgör en snubbelrisk, vanligtvis under bord eller liknande. 
Den fria höjden i ytterkant av parasollet får vara lägst 2,40 meter. 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 mot trottoaren. Namnet på serveringen får framgå 
på markiser och parasoller men reklam är inte tillåtet. Fasta markiser, fasta parasoller och skärmtak 
kräver bygglov. Avtal med kommunen krävs för att förankra markiser, parasoller och skärmtak i 
markbeläggningen.  

Brandsäkerhet och gasolvärmare 
Uteserveringar får inte påverka byggnaders utrymningsvägar. Brännbart material, stolar, bord eller 
liknande, inte får blockera utrymningsvägarna från verksamhetens lokal eller från fastigheter intill.  

”Gatupratare ”, klädställ m.m. 
”Gatupratare” och andra lösa arrangemang som till exempel klädställ får inte utan tillstånd placeras 
utanför uteservering eller butik och ska vara tillgänglighetsanpassade 

Toaletter  
Krögare och kaféägare ska hålla toalett tillgänglig för besökare. 

Städning och skötsel  
Näringsidkare ansvarar för att städa och sköta verksamheterna och undvika nedskräpning. Allt som 
tillhör uteserveringen ska säkerställas finnas inom inhägnaden även under tider då ingen servering 
förekommer. Om kommunen efter säsongens slut måste laga skador eller städa på platsen åläggs 
näringsidkaren att betala för detta. 

Ljudnivå  
Musik får spelas för serveringens gäster men får inte vara störande för omgivningen. Det är tillåtet 
att spela svag ”bakgrundsmusik” som inte överröstar ett normalt samtal.  
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