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Riktlinjer för uteserveringar i Ljusdals kommun

Inledning
Uteserveringar är idag ett vanligt inslag
i gatumiljön. En positiv utveckling då
uteserveringarna bidrar till att göra vår
köping levande.
Denna policy skall fungera som en
vägledning för dig som näringsidkare
om hur du utformar din uteservering så
att den passar in i stadsmiljön
samtidigt som den uppfyller kraven för
alkoholservering, gränsvärden för
buller samt god tillgänglighet.

Utformning
Låt uteserveringen inordna sig i
stadsrummet, se på de material och
färger som förekommer i närliggande
byggnader och anpassa sedan
uteserveringens utseende efter detta.

Mått
Måtten på uteserveringen avgörs av
framkomligheten för gångtrafikanter.
Minsta mått på återstående
trottoarbredd är 1,6 meter vid måttligt
trafikerad trottoar samt 2,5 meter vid
kombinerad cykel- och gångtrafik.
Markiser skall ha ett fritt höjdmått på
2,5 meter. Serveringen behöver ej
ligga i direkt anslutning till
restaurangbyggnadens fasad men
uppsikt över serveringsytan krävs.
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Väggar
Om räcken behövs bör de göras av
metall alternativt täckmålat trä och vara
anpassade till stadsmiljö. Rustika
träräcken hör inte hemma i gatumiljön.
Uteserveringens räcken skall vara
genomsiktliga för att inte avskärma
serveringens gäster från övrigt stadsliv
eller passerande från att ta del av
pågående restaurangaktivitet.
Banderoller och reklamskyltar på
räcket är därför inte tillåtna.
Rekommenderad höjd på staket 90cm.
Vid alkoholservering är
rekommendationen 110 cm. En nedre
fast avgränsning skall finnas som
fungerar som ledstråk för synskadade
som använder ledkäpp.
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Golv
En uteservering skall vara en del av
gatan eller torget, därför skall den
placeras direkt på marken. Om
lutningen på marken är mer än 5 % får
uppbyggnad av golvet göras men först
efter samråd med Gata/Park. Ramp
måste anslutas till upphöjt golv, den
skall placeras på området för
uteserveringen och ha en maximal
lutning 1:12.
Man får ej göra åverkan på
markbeläggningen.

Möbler
Metall, smide och lättare
träkonstruktioner är bra material på
utemöbler då de skall klara av att stå
emot väder och vind, även gedigna
plastmöbler kan vara attraktiva.
Möbler där bänk och bord sitter ihop är
inte tillgängliga för alla och dess
formspråk passar inte in i staden.

Uteservering av cafékaraktär
En uteservering där man inte serverar
alkohol utan är av cafékaraktär
behöver inte avgränsas av räcken.
Placeringen av möblerna bör vara i
nära anslutning till fasad och inte ta
ledstråkets yta i anspråk. Detta för att
säkerställa synsvagas möjlighet att
passera utan risk för kollision. Bord
och stolar skall inte vara större än att
de kan bäras in genom entrédörren för

nattförvaring eller vid städbehov av
trottoar. Antalet bord begränsas till 4
per serveringsenhet. Samma
utformnings- och tillgänglighetskrav
som för övriga uteserveringar gäller.
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Ansökan
Polisen
Polisen är tillståndsmyndighet och
ansökan för kommande säsong
lämnas dit. Ansökan remitteras till
Gata/Park och om ansökan tillstyrks
utfärdar polisen tillstånd. Detta tillstånd
lämnas endast för en säsong i taget.
telefon: 114 14

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Gata/Park
Gata/Park upplåter mark kostnadsfritt
via avtal. Kontakta Gata/Park med
frågor rörande uteserveringens
utformning, markupplåtelse,
trafiksäkerhet, framkomlighet och
tillgänglighet.

Miljö
Kontakta Miljöenheten om du har
frågor om livsmedel eller störningar
från uteserveringar samt om du vill
ansöka om tillstånd för särskilda
musikevenemang.

Omsorgsförvaltningen / Individoch familjeomsorgen
Serveringstillstånd utfärdas av
alkoholhandläggaren, vid frågor
kontakta dem för information och råd.
Samtliga kommunala enheter nås via
kommunens växel
telefon: 0651- 180 00
Ett ärendes gång

