Uteserveringar
Råd och regler

Råd och regler vid utförande av tillfälliga uteserveringar på allmän platsmark
Tider
Tillstånd beviljas i regel för perioden 15 april till 30 september. Uteserveringen skall efter
tillståndsperiodens slut vara borttagen i sin helhet.
Staket
Alla serveringar skall förses med staket utan utskjutande detaljer. Gäller även parasoller och markiser,
se nedan ang. markiser.
Inom kommunerna skall utformningen av staket och avskärmningar utformas enligt illustrationen nedan.
Färgen som skall användas är mörkgrön, RAL 6009 / NCS 8010-G10Y.
Svart får användas på små detaljer.

Illustration
• Höjden
• Höjden

på överliggaren skall vara mellan 80-90 cm
på underliggaren skall vara mellan 10-20 cm

Golv
Gatubeläggningen skall vara golv för serveringen. Om gatan är ojämn får nivåjusteringar göras, detta
skall då utföras med ofärgat trävirke. Tryckimpregnerat virke ska undvikas. Samråd om utförandet skall
ske med Tekniska kontoret (TK).
Möbler
Möblerna ska vara enkla, vackra och ge uttryck för kvalité och
hantverksskicklighet. De ska väljas med tanke på
funktionshindrades och äldres behov.
Markiser
Samråd och ev. tillstånd för montage av markis skall sökas hos
Stadsbyggnadskontoret.
Blomlådor
Blomlådor skall placeras innanför staket. Tänk på att många växter är allergiframkallande.
Städning
Serveringen och området runt omkring skall hållas städat. Speciellt vid stängning skall området runt omkring kontrolleras och städas. Tänk på att vinden gärna kan ta med sig dukar och servetter. Om
serveringen medför nedskräpning i omgivningen skall även denna hållas ren. Är renhållningen
otillfredsställande avstädas platsen av Tekniska kontoret på innehavarens bekostnad.
Trottoarpratare
Eventuella trottoarpratare får ej placeras utanför uteserveringen. Detta för att underlätta för synsvaga och
för framkomligheten i övrigt.

Tillgänglighet
Alla ska ha glädje av stadens uteserveringar. Därför är det viktigt att anpassa serveringarna så att även
funktionshindrade och äldre personer kan känna sig välkomna. Dessutom bör framkomligheten i övrigt
inte försvåras. Genom att följa reglerna för avgränsningar, passageavstånd och genom övrig utformning
blir staden mera tillgänglig för dem som har någon form av funktionshinder.
Passage
Fotgängare skall kunna passera serveringen utan att ökad risk för olyckor uppstår. En påbyggd passage
bör ligga på samma nivå som trottoaren. På så sätt kan påfartsramper undvikas. Ev. kan ett skydd mot
trafiken behövas genom att tydliga ledanvisningar anordnas. I undantagsfall kan kantstenspassager med
påfartsramper, max lutning 1:20 tillåtas.
Samråd skall i dessa frågor ske med Tekniska förvaltningen.
Minsta fria bredd skall vara 1,5 m vid kort sträcka (< 7m) och 1.8 m vid längre sträcka.

Max
2.5 m

Utbyggd
passage

Staket
Trottoar
Utbyggd
passage

>1.5 m

Illustration
Vilka tillstånd behövs?
• Livsmedel

Tillstånd för uteservering krävs i de fall detta inte redan reglerats i gällande godkännande för aktuell
restaurang, café eller motsvarande. Ansökan görs hos Miljö– och byggnadsförvaltningen.
• Alkoholtillstånd

Tänk på att ha ett serveringstillstånd som gäller för uteservering. Tillstånd sökes hos respektive
socialförvaltning
Upplysningsvis kan nämnas att om tillståndet skall innefatta uteserveringen, så skall denna enligt
praxis vara inhägnad och ha en entré.
Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
• Polistillstånd

Tillstånd för användande av allmän plats krävs. Söks hos Polismyndigheten.
• Övrigt
Om man önskar ha underhållning (musik m.m.) på uteserveringen så ska alltid Miljö– och byggnadsförvaltningen höras samt tillstånd för offentlig tillställning sökas hos Polismyndigheten.
En uteservering får aldrig orsaka störningar för de närboende.

Ansökan
Börja alltid med att kontakta Tekniska förvaltningen i Mariestad. De hjälper gärna till med råd
och med ritningsunderlag till Er ansökan. Tillstånd beviljas för en säsong i taget.
Handläggningstid för denna typ av ärende kan ta 6-8 veckor.
Miljö- och byggnadsförvaltningen, bygglovsfrågor
Mariestad, Töreboda och Gullspång
Kyrkogatan 2
Charlotte Paulsson/Johan Hjalmarsson
0501-75 60 02/0501-75 60 04
Fax 0501-75 60 09
Miljö- och byggnadsförvaltningen, livsmedelsfrågor
Mariestad
Kyrkogatan 2
Eva Rehnberg
0501- 75 60 38
Fax 0501-75 60 09
Pernilla Bergman
0501-75 60 32
Fax 0501-75 60 09
Veronika Johansson
0501-756046
Fax 0501-75 60 09
Ritva Rådefalk
0501-756042
Fax 0501-75 60 09
Socialkontoret, alkoholfrågor
Mariestad
Kyrkogatan 2
Annika Bringsved
0501-75 63 08
Fax 0501-75 63 09
Töreboda
Bosse Carlsson
070-2314400
Gullspång
Christina Andersson
0551-36000
Tekniska förvaltningen, gatumark
Mariestad, Töreboda och Gullspång
Kyrkogatan 2
Eva Berdenius
0501-75 61 22
Fax 0501-75 61 09
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