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Riktlinjer för uteservering i Markaryds kommun
Syftet med riktlinjerna är att reglera uteserveringen på ett sådant sätt så att såväl näringsidkares, café- och restauranggästers, kringboendes och allmänhetens intressen tillgodoses.
Ansökan om tillstånd att använda allmän platsmark lämnas till polismyndigheten. (Ordningslagen (1993:1617) Kapitel 3, § 1). Polismyndigheten ska inhämta yttrande från kommunen
och får inte lämna tillstånd om kommunen avstyrker ansökan. (Kapitel 3 § 2). Ansökningsblankett finns på polisens hemsida www.polisen .se

Ansökan om markupplåtelse
Ansökan om markupplåtelse lämnas till Fastighetsenheten i Markaryds kommun. Till ansökan
ska följande handlingar bifogas:
-

En tydlig skiss som visar hur uteserveringen ska vara belägen i förhållande till husliv
(fasad) och gångbana.

-

Fasta föremål ska visas för att man skall kunna bedöma den fria passagen.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att markupplåtelse ska beviljas:
RÄCKE/STAKET
Om avskärmning används i form av räcken är minsta höjd från markplan 0,9 meter. Räcken
vars höjd överstiger 1,2 meter kräver bygglov. De får dock inte ha utstickande delar som personer kan skada sig på eller gå in i.
För fastsättning av räcken/staket i markplan för stabilare ställning måste man erhålla godkännande från markägaren.
UNDERLAG
Ytan för uteservering skall vara halkfri och upphöjningar av markplan är inte tillåtna. Mindre
nivåskillnad eller ojämnheter bör överbryggas med exempelvis ramp eller matta. Mattan ska
ha en färg som skiljer sig avsevärt från markbeläggningens, detta för att frambringa uppmärksamhet.
Om ramp används skall den ha en erhållen bredd på 1,3 meter, vara försedd med avåkningsskydd samt ha en jämn och halkfri yta. Den ska ha en lutning på 1:20 eller flackare dock ej
större lutning än 1:12.
Bilden illustrerar principen för att mäta lutning.
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GÅNGTRAFIKANTER
Uteservering kommer endast att tillåtas för platser där gångbanan är bred nog att möjliggöra
utrymme för funktionshindrade samt att det inte utgör någon fara eller olägenhet för allmänheten. Vid ansökan om tillstånd för bestämd plats lägger fastighetsenheten vikt vid närliggande gatumöbler d.v.s. papperskorgar, bankomater, stolpar etc. Närliggande gatumöbler
skall ingå i ansökan.
Möblemang samt utbyggnad av servering på trottoar skall i enlighet med dessa riktlinjer placeras på ett sådant sätt att ett fritt utrymme på minst 1,5 meter erhålls för trafikanter på gångbanan. Lyktstolpar, vägmärken etc. får inte inkräkta på denna fria bredd.
MÖBLEMANG
För val av möblemang på uteserveringen skall hänsyn tas till både deras utformning och deras
placering så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall kunna komma
till bord och stolar samt att erforderligt utrymme ges för dessa personers orientering.
Skall möbler sättas fast i markbeläggningen erfordras ett godkännande från markägaren. Om
hål borras på kommunal mark skall de efter säsongsanvändning täckas över med exempelvis
lock. Detta för att förebygga igentäppning med skräp samt förebyggande av köldskador.
När säsongen för den tillfälliga serveringen är avslutad ska samtliga anordningar tillhörande
uteserveringen plockas undan och området skall städas.
PARASOLLER
-

Ska ha en höjd på minst 2,1 meter d.v.s. avståndet mellan parasollets lägsta punkt och
markbeläggningen.

-

Ska vara förankrade för att garantera säkerheten och minimera skador i sin närmaste
omgivning vid vältning.

-

Ska vara placerade på ett sådant avstånd att regnvatten inte rinner ned på gångbanan.

-

Får inte sticka ut över gångbanan.

SERVERINGSTILLSTÅND
För att serveringstillstånd av alkohol ska erhållas bör uteserveringen vara del av en restaurang
med serveringstillstånd för alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd lämnas till socialförvaltningen.
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BRANDSÄKERHET
Uteserveringen får inte hindra byggnadens utrymningsvägar. Det betyder att brännbart
material, stolar, bord eller liknande, inte får blockera utrymningsvägarna från
caféet/restaurangen eller från fastigheter intill.
TERRASSVÄRMARE
Terrassvärmare får inte användas eller placeras i uteserveringar med tak och väggar eller i tält.
Om gasol ska användas för uppvärmning av uteplats, exempelvis med terrassvärmare gäller
följande:
-

Avstånd till brännbart material ska vara minst 0,6 meter.

-

Värmare ska vara förankrad så att den inte kan välta.

-

Täthetsprovning ska utföras varje gång en gasolflaska ansluts till värmare.

-

Placering av värmare får inte hindra utrymning.

-

Terrassvärmare ska vara CE-märkt.

Förvaring av gasolflaskorna efter stängning, ska ske på säker inlåst plats enligt följande alternativ:
-

Gasolflaskan kan vara kvar i värmaren om värmaren är fast förankrad, har en acceptabel
låsanordning för att hindra tillgrepp och skadegörelse av gasolflaskan samt att det inte
finns möjlighet att öppna flaskventilen. Placeringen i värmaren är då att betrakta som ett
plåtskåp och skall följa de krav som gäller, det vill säga 3 meters fritt utrymme till brännbart material, öppningar i fasad och låga utrymmen där läckande gas annars kan ansamlas.

-

Förvaring inomhus i ett brandklassat skåp (EI-30) avskilt och ventilerat godkänt utrymme.

-

Förvaring utomhus i ett låst utrymme med acceptabel låsanordning.

-

Förvaringsutrymme ska förses med varningsanslag som upplyser om förvaring av
brandfarlig gas.

Det ska finnas föreståndare på plats som ansvarar för att gasolanläggningen drivs enligt gällande föreskrifter och villkor. Föreståndaren ska ha kunskap om och erfarenhet av gasolanläggningen samt vara skriftligt anmäld hos räddningstjänsten.
Tillstånd för gasolhantering ska sökas hos räddningstjänsten. Finns tillstånd för exempelvis
gasspis kan detta tillstånd kompletteras.
BYGGLOV
Bygglov krävs i särskilda fall då:
-

Serveringen utförs med tak eller fasta markiser.

-

Reklamskyltning anordnas i form av fastsättning i marken eller uppsättning på fasad.
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-

Staketet görs högre än 1,2 meter över markplan.

Ansökan om bygglov görs man hos Miljö- och byggnadskontoret.
PARKERING
Uteservering på del av gångbana får användas efter att fastighetsenheten beslutat om lov dock
får arean ej utnyttjas för annat ändamål som exempelvis bilparkering.
GRÖNSKA
Följande krav ställs på blomurnor på uteserveringen:
-

Blomurnor skall underhållas och inte skräpa ned området.

-

Grönska bör tas bort från uteserveringen när restaurangen inte är i drift.

-

Får inte inneha skarpa hörn eller kanter.

-

Minsta avstånd från trottoarkant skall vara 1,5 meter.

-

Blommor får ej hänga utanför staket/räcke.

LJUD
Ljud från verksamheten i form av musik, prat eller dylik skall hållas på sådan ljudnivå att det
inte stör omgivningen. Speciellt gäller detta i områden med närbelägna bostäder.
STÄDNING OCH RENGÖRING
Tillståndsområdet ska hållas rent och propert under nyttjandeperioden. Tillståndsinnehavaren
ansvarar för städning och skötsel såsom rengöring av gångbana. Avfall från uteserveringar får
ej slängas i papperskorgar som kommunen ansvarar för. Rengöring av kommunal mark inom
det tillståndsgivna området ska ske på ett sådant sätt att det inte skadar markbeläggningen.
Tillståndsinnehavaren ska se till att inget skräp eller dylikt sveps ut på gatan utanför det beviljade området. Tvätt- och rengöringsmedel får under inga omständigheter användas vid rengöring av beläggningen inom beviljat område då detta rinner ut på gatan och ner i dagvattenbrunnarna.
OLÄGENHET FÖR ALLMÄNHETEN
Verksamhet inom det tillståndsgivna området får inte utgöra någon form av olägenhet för
allmänheten och ska följa lagen samt reglerna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för
Markaryds Kommun.
UNDERHÅLL
Tillståndshavaren ansvarar för underhåll av möblemang innanför serveringsområdet. Denne
ska ej dröja med att ställa väsentlig inredning, apparatur och dylikt i funktionsduglig ordning.
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ANNONSMATERIAL
Sker skyltning på allmän mark i form av fastsättning i marken eller uppsättning på fasad krävs
bygglov från miljö- och byggnadsnämnden.
PLATSBESÖK
Markaryds kommun kan komma att utföra kontroller i form av platsbesök. Efterlevs inte villkoren för tillståndet kan tillståndet dras in. Tidpunkt för platsbesök kommer inte meddelas.
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