Uteserveringar på offentlig
plats i centrala Trollhättan

Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens
miljö. För utvecklingen av hela staden är det viktigt att den gemensamma miljön i centrum är attraktiv. Rörelseidkare, fastighetsägare
och myndigheter har ett gemensamt ansvar att förvalta stadsmiljön
så att staden ska kunna bibehålla och förstärka sin konkurrenskraft.
Det är väsentligt att uteserveringarna formas och möbleras på ett
sätt som passar till stadsmiljön i övrigt och att de samspelar bra med
varandra. De hör ihop med den offentliga platsen och med byggnader
intill. Uteserveringspolicyn anger rekommendationer för att det här
ska uppnås.
Det är också betydelsefullt att en uteservering är tillgänglig för alla
och att framkomligheten för bl.a. rullstolsburna och synsvaga inte
försämras. Policyn anger bl.a. de krav som föreligger vad gäller
tillgängligheten.
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Placering
Serveringens avgränsningar ska
vara tydliga. Tillräckligt utrymme
ska finnas för att gå förbi
serveringen. Lyktstolpar, vägmärken mm får inte ytterligare
inkräkta på den fria bredden.

Utmed Strandgatan, Storgatan och Österlånggatan kan vissa parkeringsutrymmen få
användas för serveringar. Om det här önskas
krävs det att serveringen sträcker sig minst
0,5 meter in på parkeringsutrymmet för att
ett parkeringsförbud ska kunna utföras.

Minsta
återstående
bredd på gångbanan ska vara
1,5 meter.

På den del av Kungsgatan som är gågata får serveringar sträcka sig högst 5,5 meter ut från fasaden. Dock
förutsätter det här att det finns en fri bredd på minst 4
meter till närmsta hinder för att räddningstjänsten ska
kunna passera.
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Serveringens
gränser ska
göras tillräckligt tydliga för
bl.a. synsvaga.

OD

Särskilt viktigt är tydliga avgränsningar vid kortändarna av
en trottoarservering. Eventuella
blomlådor, menyskyltar m.m. får
inte placeras utanför serveringens
avgränsningar utan platsupplåtelse.

Uteserveringen
ska som regel ligga
direkt i anslutning till
kafé eller restaurang.
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Utformning
Enhetlig utformning av uteserveringarna eftersträvas även om
utseendet kan varieras. Vid utformningen kan inspiration hämtas
från de närmaste byggnaderna,
deras färger, material och fasadindelning samt från gatu- eller
torgmiljö intill. Val av material, stil
och färger ska göras utifrån stadsmässiga förutsättningar.

Det rekommenderas
att uppbyggda golv av trä
eller dylikt endast används för att ta upp större
nivåskillnader och då med
minsta möjliga höjd över
mark.

Enhetlig utformning av
serveringarna eftersträvas även om
utseendet kan variera.

Ytterligare ett krav för uppbyggda däck är att en
eventuell brunn/vattenpost i marken som täcks av
däcket ska var åtkomlig. Således ska däcket förses med
en lucka om den här situationen föreligger.

Golv/däck
Uteserveringar ska helst placeras
direkt på den befintliga markbeläggningen, annars är trägolv
att föredra. Måttliga ojämnheter
kan ofta klaras med exempelvis
trebenta stolar och bord. Mer eller
mindre lösa trätrallar samt plastmattor och liknande får inte vara
golv på uteserveringar.

Rampen ska ha en maximal lutning på
1:12, cirka 8,3 %, ha en fri bredd på minst
1,3 meter och ha ett avåkningsskydd som
har en höjd på minst 40 mm.
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Om ett uppbyggt golv av trä eller dylikt används
rekommenderas det ha en färg som är minst lika mörk
som intilliggande markbeläggning, vilket även gäller
synliga bärverk. Grönt tryckimpregnerat virke är ej att
föredra och golvets kant ska utformas med omsorg.
Därutöver ska öppningar under golv byggas för eller
döljas med t ex blomlådor. Vidare ska serveringarna vara
tillgänglig för alla, även rullstolsburna, vilket medför ett
krav på ramp. Om inte BBR`s lagkrav angående ramp
efterföljs kan vite utfärdas vid tillsyn, se bild sidan 6.

Högre uppbyggnad
än ca 30 cm över mark bör
inte förekomma, i så fall får
serveringsytan ”trappas”.
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Inhägnad

Tak

Med hänsyn till synsvaga är det viktigt att trottoarserveringar ges tillräckligt tydliga avgränsningar
vid kortändarna. Vid servering av alkohol måste
uteserveringen vara inhägnad, se s 12, Serveringstillstånd.

Parasoller och markiser i milda och relativt ljusa kulörer ger oftast en trivsam miljö och ofta ett behagligt
klimat vid uteserveringens bord.

Inhägnaden ska
högst vara 120 cm hög och
genomsiktlig, över 120 cm
krävs bygglov. Smidesräcken rekommenderas.

Husets storlek, fasadindelning och färg bör ligga till
grund för val av markis. Den bör ha öppna gavlar för
att ge ett lätt intryck.

Parasoller
och markiser ska
ha traditionella
former, färger och
material.

Väl utformade pollare med mellansittande ramverk
eller grov tross/kedja kan passa bra. Pollare kan
exempelvis vara av metall, sten eller trä. Ramverk
kan vara av smide eller trä. Färgen på inhägnaden
ska vara anpassad till uteserveringens läge, dock
helst en relativt mörk traditionell kulör.
Inhägnaden får inte vara försedd med reklam
utöver verksamhetens eget namn. Traditionella
väggar får inte uppföras som avskärmning.

Tak, som sitter uppe under hela eller stor del av sommarsäsongen (inklusive fasta markiser), får inte förekomma utan bygglov. För sådana tak ställs speciellt
höga krav beträffande utformning och färgsättning.
Motsvarande krav gäller för pergolor.
Sedvanliga partytält är inte tillåtna.

Villastaket av trä eller plast tillåts inte vid uteserveringar i centrala staden.
Vackra
blomlådor med
lämplig höjd kan
också vara bra
som avgränsning
av en servering.
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Reklam på parasoller och markiser bör undvikas.

Markis ska
vara fäst på husfasad och får inte
ha stödben eller
liknande.
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Möbler

Markupplåtelse

Uteserveringens möbler bör vara anpassade till
stadens miljö, angränsande byggnad och
inhägnad. Kaféstolar i metall och trä kan vara bra
exempel. Vita plastmöbler ska undvikas.

Kaféstolar i metall
och trä kan vara
bra exempel.

Grönska
Vackra växter i eller intill en uteservering kan vara
av stor betydelse. Planteringskärl bör väljas med
omsorg och även de vara anpassade till stadens
miljö.

Skötsel
Uteserveringens utbredning och eventuella
inhägnad ska fortlöpande ses till så att framkomligheten på angränsande mark inte försämras.

Spaljé bör inte
förekomma annat än mot
husvägg. Val av växter
skall göras med hänsyn till
att minimera riskerna för
allergiker.

För att få använda offentlig plats till något annat, än
det den ursprungligen upplåtits till, krävs det tillstånd
av polisen. Staden ska yttra sig över ansökan. Om
staden inte vill tillstyrka kan den ”lägga in veto”.
Polisen kan i så fall inte ge tillstånd.

Lämna in:
•
•

Planritning
Beskrivning av serveringens utformning

till Samhällsbyggnadsförvaltningenför att få ett
yttrande innan du söker
tillstånd hos polisen.

För att staden ska tillstyrka ansökan och inte lämna
sitt veto behöver den sökande lämna in en måttsatt
planritning och en utförlig beskrivning av uteserveringens utformning till Sahällsbyggnadsförvaltningen för godkännande. Handläggningstiden
är för det mesta en till två veckor efter att handlingarna är kompletta. Lämpligen görs detta innan
ansökan lämnas in till polisen. Om någon annan än
Trollhättans stad är ägare till den offentliga platsen
måste också dennes tillstånd hämtas in.

Polisen ger tillstånd
för upplåtelse av
mark.
Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrar
sig.

Uteserveringar ska
städas dagligen
för att hållas i
vårdat skick.

Stadens regler för upplåtelse av offentlig plats liksom
denna PM skall följas av dem som får tillstånd. Om
stadens föreskrifter inte följs kan tillståndet
återkallas med omedelbar verkan.
Polisen och staden tar ut avgifter för eventuell
bygglovprövning och markupplåtelse.
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Serveringstillstånd

Bygglov

I Trollhättans centrala delar är det
förbud mot alkoholförtäring på
offentlig plats.

Tillstånd att hantera
och sälja matvaror
lämnas av Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om alkoholservering ska förekomma så fordras särskilt tillstånd
från stadens arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, som i samband med det också kan ställa krav
på serveringens utformning vad
avser inhägnad och entréförhållanden.
Tillstånd att hantera och sälja matvaror lämnas av Miljökontoret på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om serveringstillstånd
ska gälla för
uteservering
så ska den bl.a
vara inhägnad.

Om du följer riktlinjerna behövs
inget bygglov.

Om lovpliktig åtgärd
vidtas utan lov kan
följden bli sanktionsavgift och vitesföreläggande.
Alla utskänkningsärenden
handläggs av
Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen.
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Den som har önskemål om att i
något eller några avseenden göra
avsteg från riktlinjerna bör snarast
ta kontakt med staden (Gatu- och
parkkontoret eller stadsarkitektkontoret) för att diskutera önskemålen och för att det ska klargöras
i vilken mån ytterligare tillstånd kan
behövas. Ärenden om bygglov m.m.
handläggs av Stadsarkitektkontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Checklista - för att få din uteservering godkänd
1.

Lämna in en måttsatt planritning och beskrivning av uteserveringens
utformning till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fråga oss om du behöver
kartunderlag.
2. Ansök om tillstånd för upplåtelse av mark hos Polisen via länken nedan.
Lämna in planritning och beskrivning av uteserveringens utformning.
www.polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand

3. Vill du servera alkohol? Kontakta Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
4. Vill du servera mat? Kontakta Miljökontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
5. Vill du bygga något som frångår policy eller kräver bygglov?
Kontakta Samhällsbyggnadaförvaltningen.
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Vill du veta mer?

För ytterligare upplysningar kontakta:
Polisen tel 114 14
Samhällsbyggnadaförvaltningen/Gatu-parkkontoret
Samhällsbyggnadaförvaltningen/Stadsarkitektkontoret
Samhällsbyggnadaförvaltningen/Miljökontoret
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Samtliga förvaltningar nås på tel. 0520-49 50 00

