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Guide och riktlinjer för 
 uteserveringar i Falkenberg
Falkenbergs kommun har tagit fram denna guide och dessa riktlinjer för att förenkla för dig som vill 
anlägga en uteservering i centrala Falkenberg. Här får du information om vad som krävs för att en 
 uteservering ska bli godkänd, hur uteserveringen får se ut, hur du gör för att ansöka om uteservering 
och om hur processen går till.

För att en uteservering ska bli godkänd finns det lagar och regler att följa, till exempel för att att värna 
framkomlighet och tillgänglighet. Kommunen har utöver detta egna önske mål och förväntningar på de 
uteserveringar som finns i Falkenberg, både vad gäller utseende och upplägg. Falkenberg är inte ensamt 
om att ha riktlinjer för uteserveringar. Riktlinjer finns i de flesta städer av Falkenbergs storlek. 

Falkenbergs kommun vill erbjuda invånare och besökare en levande, attraktiv och tillgänglig  stadsmiljö. 
Eftersom kommun är ansvarig för att förvalta och utveckla allmän plats är vi mycket måna om att stads-
kärnan ger ett gott och sammanhållet intryck. Uteserveringarna är en viktig del av sommar staden. Vår 
ambition med dessa riktlinjer är att skapa förutsägbarhet för dig som planerar en uteservering kopplad till 
din verksamhet. Riktlinjerna säkerställer också likabehandling vid granskning.

Vad menar vi med uteservering?
En uteservering är en uppställning av bord och stolar på allmän platsmark, en tillfällig och möblerad 
servering på gata eller torg i anslutning till ordinarie verksamhet. 

Vad är allmän plats?
Detaljplaner reglerar hur marken i en stad får användas och bebyggas. Byggbar mark kallas kvarters-
mark. Ytor mellan kvarter utgör ”allmän plats” och för dessa ansvarar kommunen när det gäller 
 Falkenberg stad. Den allmänna platsmarken kan vara gata, torg, park eller liknande. Oftast ägs 
 dessutom marken av kommunen, som tillfälligt kan upplåta den för serveringar eller liknande.



Grundläggande information om tillstånd 
För att få etablera en uteservering på allmän plats krävs tillstånd. 

• Ansökan om tillstånd för uteservering på allmän plats handläggs av polismyndigheten. 

• Polisen inhämtar kommunens synpunkter innan beslut fattas. Kommunens yttrande  
till polisen handläggs av Stadsbyggnadskontoret som granskar och bedömer ansökan  
(granskas av gata/trafikenheten och bygglovsenheten). 

• Polisen ger tillstånd för högst ett år i taget. En kostnad tas ut för detta tillstånd.

• Falkenbergs kommun tar en kostnad för upplåtelsen av marken, en ”hyra”, enligt fastställd taxa.

Riktlinjerna för uteserveringar gäller inom markerat område på kartan. 
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Riktlinjer  

Serveringsyta och avgränsning
• Uteserveringen ska vara avgränsad med en avgränsning (ett ”staket”). Den skall vara svart eller ha 

en annan dämpad kulör, alternativt metallfärgad (rostfri eller galvaniserad).  Avgränsningen får vara 
max 0,9 m hög. I vissa fall kan stadsbyggnadskontoret godkänna att den är högre, till exempel för 
vindskydd i särskilt utsatta lägen. För att synskadade ska ha lättare att ta sig fram, ska avgränsningen 
ha ett horisontellt fast hinder med underkant 10-15 cm över marken.

• På in- eller utsidan av avgränsningen går det bra att ha en tät fyllning (skivmateral, markisväv eller 
glas). Du som verksamhetsutövare får ha ditt verksamhetsnamn eller din logotype på avgränsning-
en. Däremot tillåts inte reklam för varor som säljs eller annan skyltning, till exempel menyer, på 
avgränsningen. Diskret reklam på markiser över servering och på parasoller tillåts dock.

• Uteserveringens möbler ska stå direkt på marken. I vissa fall, om underlaget lutar mycket eller om 
markbeläggningen är särskilt dålig, går det att göra undantag med uppbyggt golv. Detta ska då ske  
i dialog med stadsbyggnadskontoret. 

• Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla, även personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga. Lagstiftningen om tillgänglighet gäller även på uteserveringar. Eventuell nivå skillnad ska 
till exempel utjämnas med en ramp. Rampen ska ha en lutning på max 1:12 (8 cm per meter). En 
lutning på 1:20 (5 cm per meter) är allra bäst. En ramp bör ha en bredd på minst 1,3 meter.

Möblering
• Möblering ska passa ihop med uteserveringen i stort så att den får ett harmoniskt utseende. Lämp-

liga möbler kan vara av metall, trä, korgmaterial eller liknande. Möbler i starka färger eller lättare 
plastmöbler, som vita plaststolar, bör helt undvikas. Värmare, belysning, menyställ, växter med mera 
går bra att ha. Tänk på brandrisken och ta hänsyn till närboende.

Riktlinjer för övriga områden
• Riktlinjerna gäller inom området som är markerat på kartan (se nästa sida). För övriga områden 

gäller att ute serveringen ska passa in bland de natur- och kulturvärden som finns just där (Plan- och 
bygglagen 2 kap 6§) och att det ska passa ihop med annan bebyggelse på platsen. Kraven på tillgäng-
lighet gäller  naturligtvis också.

Den som inte följer den godkända ansökan, eller som anordnar servering utan tillstånd, riskerar att få 
sitt tillstånd för nyttjande av allmän plats indraget, eller inte få något tillstånd nästa år.

Undantag från riktlinjerna
Om det är väl motiverat, och om det råder särskilda omständigheter, finns möjlighet att göra undantag 
från riktlinjerna. Detta skall då tydligt redovisas i ansökan.



Checklista för ansökan om tillstånd för uteservering 
En komplett ansökan går fortare att behandla. Ansökningsblankett finns att hämta hos Polisen eller att 
ladda hem på www.polisen.se. 

Ansökan om ”anordnande av uteservering på allmän plats” ska, förutom ansökningsblanketten även 
innehålla:

☐ Situationsplan (karta), skala 1:100, som mer översiktligt visar var serveringen ska ligga

☐ Planritning (ritning), skala 1:50, som visar var uteserveringen ska placeras, de yttre måtten och 
 möblering. Fasta föremål, som lyktstolpar, cykelställ, träd och trappsteg ska också vara med.

☐ Beskrivning av hur kraven på tillgänglighet ska uppfyllas 

☐ Beskrivning av hur avgränsningen skall utformas (staketet), material, färg, infästning med mera.

☐ Beskrivning av möbler, markiser, blomlådor, serveringsdiskar och annat relevant.

Tänk på: 
• Buller och hänsyn 

För att närboende inte ska störas, finns det riktlinjer för vilka ljudnivåer som inte får överskridas 
under vissa tider av dygnet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg kan lämna informa-
tion om riktlinjerna.

• Säkerhet 
Räddningsfordon måste kunna ta sig fram i stadsmiljön, vilket kräver en fri körbana om minst 
3 meters bredd. En uteservering får inte utformas så att nödutgångar och brandposter blockeras. 
Markiser över uteserveringar ska vara flamskyddade. Terrassvärmare (gasol) kräver tillstånd från 
räddningstjänsten.

• Tillgänglighet 
En uteservering ska avgränsas med en inhägnad, så att personer med nedsatt syn- och/eller rörelse-
förmåga kan röra sig på ett säkert sätt i stadsmiljön. Om en uteservering placeras på en trottoar ska 
det finnas möjlighet till fri passage på gångbanan. 
Om uteserveringen fått tillstånd att ha ett uppbyggt golv, måste det finnas en ramp för att rörelse-
hindrade ska kunna ta sig dit. Den får luta högst 1:12 (8 centimeter per meter). En ramp blir bättre 
om den inte lutar mer än 1:20 (fem centimeter per meter). En ramp bör även ha en bredd på minst 
1,3 meter.  

• Tillstånd för livsmedelshantering och alkoholtillstånd 
Du kan behöva tillstånd, till exempel om du inte redan har för detta för verksamheten. Är du  osäker, 
kontakta kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor  respektive Socialförvaltning.

Kontakta Stadsbyggnadskontoret på Falkenbergs kommun om du har frågor 
Ring: 0346-88 60 00  Besök: Stadshuset, Nygatan 34 eller via Kuben  Rådhustorget 
Epost: kontaktcenter@falkenberg.se  Vill du skicka brev är adressen: Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg


