Teknik- och
serviceförvaltningen

Uteserveringar
Riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsmark

Uteserveringar
Allmänt
Uteserveringar är sommartid ett trevligt och önskvärt inslag i stadskärnan. Utformningen skall dock anpassas till den offentliga miljön.
Under senare år har antalet uteserveringar, framför allt sommartid, ökat
i Landskrona. Uteserveringarna har inneburit ett lyft för stadslivet och
Landskrona har fått en kontinental prägel.

Markbeläggning
Uteserveringar är en del av stadens uterum där beläggningen på
trottoarer och torg skall utgöra uteserveringens golv. Uppbyggda golv
i annat material får endast förekomma i undantagsfall där t.ex. större
nivåskillnader eller ojämn markbeläggning utgör ett problem. För
uppbyggda golv i annat material erfordras tillstånd och ibland även
bygglov. Taktila ledstråk får ej belamras eller övertäckas

Riktlinjer
Uteserveringar skall utformas så att de uppfattas som tilltalande och
välkomnande inslag i stadsbilden. Uteserveringar skall vara tillgängliga
för alla och utrymme för fri passage på gångytor skall finnas. Fri
passagebredd skall uppgå till minst 1,3 m och på livligt trafikerade
gångbanor till minst 2 m.
Avstängningsventiler, brandposter, brunnar, kabel- och kopplingsskåp,
rökluckor och liknande skall hållas tillgängliga och får inte övertäckas
eller skadas. Särskilda krav gäller för uteserveringar lokaliserade på
torg och gågator. Exempelvis skall gatupratare placeras i linje med
uteserveringen.
Markiser och parasoller
Markiser och parasoller som kan fällas in eller ut efter väderlek
rekommenderas. Markisens eller parasollens bredd, färg, höjd, längd
och placering skall anpassas till platsens förutsättningar. Den får inte ta
plats utöver den upplåtna ytan i anspråk. Stödben eller liknande får inte
placeras i gångbana. Byggnation med fast tak, fast markis på stödben
samt avskärmningar med en höjd som överstiger 1,10 meter är bygglovspliktig.

Speakers Corner

2

Avgränsningar
 Avskärmningar bör vara enkelt utformade och får aldrig förses
med reklam.

Möbler
 Grova trämöbler, vita plastmöbler eller liknande godkänns ej i
stadsmiljön.

 Avskärmningen skall vara max 90 cm hög och skall ha en nedre
tvärslå 10-35 cm från marken för att underlätta för personer med
ledkäpp.

 Färger som ansluter till den offentliga miljön i övrigt
rekommenderas. Lämpligt är att färgsättningen anpassas till
anslutande byggnad. Vitt är olämpligt liksom möblemang i alltför
stark kulör.

 Plexiglasskivor och dylikt räknas in i höjden. Sådana inslag bör
undvikas.
Nedskräpning
Kontinuerlig renhållning skall ske under serveringens öppethållande.
Även områden i anslutning till uteserveringen skall hållas i ett vårdat
skick. I förekommande fall skall ogräs avlägsnas vid när uteserveringen
stänger för säsongen.

 Avskärmningar av typen "villastaket" får inte förekomma i
stadskärnan.

Exempel på utformning:
Uteserveringen skall ligga i direkt anslutning till restaurangen eller
serveringen. Polismyndigheten ger tillstånd att använda offentlig
platsmark efter att ha fått Teknik- och serviceförvaltningens
godkännande. Uteservering tillåts i huvudsak under perioden 1 april
t.o.m. 30 september.
Under vintertid kan mindre serveringar erhålla tillstånd för ett fåtal
bord och stolar i direkt anslutning till restaurangen. Möbleringen skall
vara av sådan karaktär att den enkelt kan tas bort om den inte används
dagligen. Uteserveringen får inte utgöra ett hinder för snöröjning etc.
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Tillstånd beviljas normalt för en säsong i taget. Väl inarbetade
verksamheter kan i undantagsfall erhålla tillstånd för två respektive
tre säsonger.

Så här söker du tillstånd
För en första bedömning av dina idéer om uteservering; kontakta
Teknik- och serviceförvaltningen 0418- 47 00 00.
Medtag en beskrivning av verksamheten och en enkel ritning som
visar uteserveringens lokalisering och storlek.
När Teknik- och serviceförvaltningen godkänt utformningen och
medgett markupplåtelse görs en formell ansökan hos Polismyndigheten.
Polisen prövar ansökan och beviljar sedan tillstånd alternativt avslår
ansökan. Först sedan Polismyndigheten godkänt tillståndet kan
uteserveringen iordningställas.
Det krävs en beskrivning av verksamheten, en ritning och en skriftlig
ansökan för att få tillstånd att bedriva uteservering. Om villkoren i
överenskommelsen inte uppfylls, beviljas inget tillstånd det
kommande året.
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