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 Inledning

 Varför riktlinjer?

En uteservering har en mångsidig roll i stadsmil-
jön. Den är verkligen ett positivt inslag i vår ge-
mensamma stadsmiljö och bidrar till en livfullare 
stad. Uteserveringen ska upplevas som öppen, 
luftig, flexibel och vara tillgänglig. För invånarna 
erbjuder en uteservering möjligheten att njuta av 
vädret och uppleva gatulivet. För näringsidkaren 
blir den ett komplement till övrig serveringen 
och en tillfällig ökning av kapaciteten. 

Denna skrift är till för dig som vill öppna uteserve-
ring i anslutning till ditt café eller din restaurang. 
Riktlinjerna är utformade för att vara ett bra stöd 
till dig i planering och ansökan om tillstånd. De 
bygger på de lagar som styr hur den allmänna 
platsen ska utformas och hur vi ska arbeta med 
vårt gemensamma kulturarv. Här finner du idéer 
och tips på hur din uteservering kan utformas 
men också de krav kommunen ställer för att du 
ska få använda allmän mark för serveringen. 

Riktlinjerna är även ett underlag för kommunens 
handläggare vid bedömning av ansökningar. 
Det handlar om att utforma serveringarna så att 
alla kan få tillgång till dem och att de smälter in 
i stadsbilden på ett väl anpassat sätt. På så vis 
kan de fortsätta att vara en tillgång i stadsmiljön 
och bidra till en levande stadskärna. Riktlinjerna 
gäller för Karlshamns stadskärna men de kan 
också vara vägledande för andra stadsdelar och 
samhällen i kommunen. 

 Vad är en allmän plats?

Ytor mellan kvarter utgör allmän plats. Ofta ägs 
den allmänna platsen av kommunen och det kan 
vara gata, torg, park eller liknande. Den allmänna 
platsen tillhör det offentliga rummet och ska 
därför vara tillgänglig för alla.

 Säsong

Tillstånd för uteservering söks antingen per sä-
song eller per år.
 

Högsäsong 

Lågsäsong

Uteservering
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 Sammanfattning

Parasoller och markiser 
ska vara neutrala, enfär-
gade och i en färg som är 
anpassad till byggnadens 
färgskala. Under parasoller och mar-

kiser på uteserveringen ska 
det vara minst 2.3 meter fri 
höjd.

Hantering av gasol 
kräver tillstånd av 
räddningstjänsten.

Möbler, skyltar, marki-
ser och utsmyckningar 
ska rymmas inom 
avgränsad yta. För 
gatupratare utanför  
inramning krävs sär-
skilt tillstånd.

Möbler ska stå direkt på 
markytan. Upphöjt trägolv 
godkänns endast undan-
tagsvis.

Bord och stolar bör vara 
tillgängliga för alla och ska 
vara av god kvalitet, neu-
tral färgskala och inte vara 
bländande.

Inramningens höjd 
ska inte överstiga 1.1 
meter, ska vara lätt att 
flytta och ha en entré 
som är minst 1 meter 
bred. 

Ingen reklam får före-
komma på inramning, 
parasoll eller möbler.

Det ska finnas en fri passage 
för fordonstrafik på minst 
3.5 meter. Framkomlighet 
för transport och räddnings-
tjänst ska säkras.

Det ska finnas en fri 
passage på minst 1.2 
meter från inram-
ningen till stolpe, träd 
eller annat hinder på 
trottoaren.

Menyskylt får finnas 
på inramningen på 
max 1 m².
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 Mått på uteservering
Exempel på uteservering som är 
placerad i en ”ficka” intill fasad.En uteserverings längd bör inte överstiga 

inneserveringens fasadlängd. Tillstånd kan ges 
för avvikelse om serveringen inte skymmer 
angränsande butiker och andra lokaler och i 
övrigt inte anses olämpligt.
Lämpligt djup för uteserveringen beror på 
hur den placeras i förhållande till byggnader, 
gatans bredd samt eventuella hinder utställda 
av kommunen. För att en uteservering i direkt 
anslutning till en byggnad ska fungera bra 
bör djupet på uteserveringen inte understiga 
1,0 meter, vilket räcker för ett litet bord med 
två stolar. För djup över 3,0 meter bör särskild 
prövning göras ifråga om lämplighet och säker-
het vid utrymning.

 Placering av uteservering

En förutsättning för att få ha en uteservering är 
att den inte medför någon försämring för gran-
nar beträffande tillgänglighet och säkerhet. En 
uteservering kan placeras antingen i anslutning 
till inneserveringen eller som en separat ”ö” en bit 
från byggnaden där inneserveringen finns.  

Uteserveringen får inte 
uppta större yta än att 
det på trottoaren finns 
kvar en fri passage på 
minst 1.5 meter eller 
minst 1.2 meter till stolpe,  
träd eller an-
nat hinder som  
tar upp trottoarytan.

Exempel på hinder
Träd

Gatlykta
Papperskorg

Plantering
Cykelparkering

Elskåp
Parkbänk

Att placera uteserveringen som separat ö är 
möjligt där det finns en torgbildning, gågata 
eller inom en bred del av en gata. Ett störnings-
moment i detta alternativ är att personal och 
kunder korsar den allmänna passagen då de går 
mellan inne- och uteserveringen. Därför kan det 
vid enstaka fall bedömmas lämpligt att stänga 
passagen och inkludera denna yta till uteser-
veringen. I annat fall ska det finnas en passage 
mellan innerserveringen och uteserveringen på 
minst 1.5 meter.

Gata

Uteservering

Inneservering

Trottoar

Trottoar Möjlig utökningsmån

Hinder: gatlykta, träd 

Min 1.2 m Min 1.5m

Fasad

Fasad

Byggnad

Viktigt att tänka på är att utrymning ska kunna ske 
på säkert sätt, i hela byggnaden. Uteserveringen 
får inte förhindra tillgängligheten för räddnings-
tjänstens fordon vid utrymning av lägenheter i 
byggnaden i närheten av uteserveringen. Detta 
blir extra viktigt att tänka på om uteserveringen 
gör intrång i körbanan. 

Karlshamn är en stad med anor från 1600-talet. 
Innerstaden med dess rutnätsstruktur och väl-
bevarad trästadsbebyggelse är ett riksintresse, 
vilket vi ska vara stolta över. Gaturummen i 
centrala Karlshamn är, med några få undantag, 
varken speciellt breda eller plana. Husen har 
dessutom olika sockelhöjder och olika typer 
av fasader. Dessa aspekter, tillsammans med 
andra faktorer, ger varierande förutsättningar 
för placering och utformning av uteserveringar. 
Serveringsverksamheten får inte innebära åver-
kan på kommunal utrustning såsom bänkar, 
planteringar, skyltar och liknande. Utrustningen 
får inte heller flyttas, ändras eller dekoreras utan 
tillstånd från kommunen. Byggnadens karaktär 
och utformning är vägledande vid färgsättning 
av parasoller, möbler och inramningen på uteser-

 Lokala förutsättningar
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 Inramning

Placeras uteserveringen som en separat ö, där 
det inte är gågata eller torgbildning, utan den gör 
intrång i körbanan ska uteserveringen placeras 
på parkeringssidan. Det ska finnas en passage 
mellan innerserveringen och uteserveringen på 
minst 1.5 meter. Inramning ska finnas utmed kör-
fält och p-platser. Tänk på att inramningen alltid 
ska ha en entré på minst 1 meters bredd. 

Innergårdar utgör en stor men outnyttjad resurs 
för uteserveringar i Karlshamn. Eftersom en inn-
ergård oftast inte är en allmän plats, som gator 
och torg, krävs inget tillstånd från Polismyndig-
heten för uteservering. Mer information finns 
på polisens hemsida (www.polisen.se). Självklart 
gäller fortfarande andra bestämmelser som berör 
till exempel tillgänglighet, god estetik och fria 
utrymningsvägar med mera.

En inramning bidrar till att både gäster och 
förbipasserande tydligt kan se vilket område 
som är avsett för uteservering. Det finns många 
sätt att rama in uteserveringar och möjlighet 
att anpassa avgränsningen efter omgivningen 
och verksamheten. Vid alkoholservering ska det 
finnas avgränsning runt om uteserveringen. I 
annat fall kan det räcka med avgränsning på 
kortsidorna ut från fasaden. Uteserveringen får 
inte avskärmas så att den visuella kontakten 
mellan gata och servering försvinner.

1.1 m

0.15 m

1.1 m

0.3 m

Exempel på godkända inramningar.

Avgränsningen kan till exempel utgöras av lätta 
smideräcken eller pollare i smide med grovt rep 
mellan (markeringar mellan pollarna ska finnas 
för att personer med synnedsättning ska kunna 
orientera sig, exempelvis blomlådor). Lämpliga 
färger är svart, mörkgrönt och grågrönt. Höjden 
får inte överstiga 1.1 meter. Den nedre tvärslån i 
underkanten på staketet ska av tillgänglighets-
skäl vara max 0.15 m över marken. 
Villastaket eller tryckimpregnerade trästaket hör 
inte hemma i stadsmiljön!  
Det är inte tillåtet att fästa inramningen i marken 
utan godkännande från handläggare på kom-
munen. 
Menyskyltar får placeras på uteserveringens 
inramning. 

Exempel på uteservering som är placerad som 
separat ö och gör intrång i körbanan. 

Uteservering

Fasad
Min 1.5m

Trottoar

Trottoar

P P

Gata

InneserveringByggnad

 Min 1.0 m

Vindskydd kan godkännas på platser där det finns 
behov. De ska vara höj- och sänkbara, genom-
siktlig och tillsammans med inramningen vara 
max 1.4  meter. Vid behov av annan maxhöjd så 
prövas detta från fall till fall. När uteserveringen 
är stängd för dagen ska vindskyddet sänkas ned 
till att bli max 1.1 meter.

1.1 m

0.15 m

1.1 m

0.3 m

Exempel på godkänd inramning med  
uppfällbart vindskydd.
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 Markbeläggning
Uteserveringen ska uppfattas som en del av 
stadsmiljön, därför ska möblerna placeras direkt 
på marken. Uppbyggda träkonstruktion hindrar 
framkomligheten, stör stadsbilden och får en-
dast i undantagsfall godkännas, till exempel vid 
större nivåskillnad. En sådan träkonstruktion ska 
vara robust men samtidigt lätt att demontera. 
Golvet ska oljas eller målas i mörk kulör (svart, 
grå eller mörkgrön). Tillgänglighetskrav, marke-
ringar för de som har en synnedsättning samt 
skydd mot olyckor ska beaktas vid utformning 
och utförande. Taktila stråk, brunnar eller liknade 
får inte belamras eller övertäckas.

5%
0%

kan höjdjusteras

5%
0%

height-adjustable

Är marken ojämn?  
- Använd bord och stolar som går att justera.

 Möbler och möblering

Uteserveringens möbler kan varieras men ska 
stilmässigt anpassas till omgivande miljö. Stolar, 
soffor och bord ska vara av god kvalitet, hållba-
ra, ha en lätt karaktär och vacker utformning. 
Om möblemangen är av plast ska de ha mörka 
diskreta kulörer. Dämpad eller neutral färgskala 
ger ett harmoniskt uttryck. Möbleringen ska 
göras med hänsyn till framkomlighet och till-
gänglighet. Tänk på att undvika stark bländande 
material. Det bör finnas stolar och bord för att 
underlätta för funktionsnedsatta. Tänk på att 
möbleringen får inte placeras så att de blockerar 
utrymningsvägar.

Exempel på godkända möbler.

 Parasoller och markiser

Väderskydd kan behövas på din uteservering. 
Parasoller och markiser är då en bra lösning 
eftersom de ger flexibilitet och har det lätta 
och luftiga uttryck som eftersträvas. De ska vara 
neutrala, enfärgade och i en färg som är anpas-
sad till byggnadens färgskala. De får inte sticka 
utanför den upplåtna ytan, utan ska placeras 
helt och hållet innanför inramningen. Logo-
typen får finnas men inte vara dominerande. 
Varumärkesreklam är däremot inte tillåtet. Alla 
väderskydd ska ha minst 2.3 meter fri höjd över 
ute serveringen. Observera att fasta markiser kan 
vara bygglovspliktiga. Har du frågor hör av dig 
till bygglovsavdelningen.

 2
.3

0

Parasoller och 
markiser ska 

har en fri höjd 
på minst 2.3 

meter.

Vita plast-
möbler hör 

inte hemma i 
stadsmiljön.

Undvik starkt 
bländande 

material.
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Bar- och serveringsdisk får byggas inom din 
uteservering men inte dominera serveringen. 
Utformningen ska stämma överens med den 
omgivande stadsmiljön samt uteserveringen i 
övrigt. Likt all annan utrustning på din uteserve-
ring ska även bar- och serveringsdisken vara en 
lös möbel som kan monteras ner efter tillstånds-
periodens slut. 
Kom ihåg att inte placera bar- och serveringsdis-
ken så att den skymmer utsikten för kunderna 
eller försvårar överskådlighet för att hitta utrym-
ningsvägar på uteserveringen. Det bör finnas en 

0.
9 1.1

 2
.3

Exempel på utformning av en 

 Bar- och serveringsdisk Skyltar

Tänker du sätta upp nya skyltar i samband med 
din uteservering kan dessa vara bygglovspliktiga. 
Tänk på att placera skyltar så att även personer 
med rullstol och personer med nedsatt syn lätt 
kan läsa. Använd ljushetskontrast och textstorlek 
som underlättar för alla. En menyskylt kan sättas 
upp på inramningen på max 1.0 m². Mindre 
logotyp får finnas på menyskylten. Önskar du 
annan placering av dina skyltar finns information 
i ”Råd- och anvisningar för varuskyltning och 
gatupratare” på kommunens hemsida.

 Uppvärmning

Uteserveringar kan värmas med el eller gas. 
För hantering av gasol krävs alltid tillstånd från 
Räddningstjänsten. Placering av värmare ska 
inte försvåra tillgänglighet och framkomlighet. 
Värmeenheten får aldrig monteras på fasaden. 
Gasol får aldrig tas in och förvaras inomhus i 
restauranglokalen när de inte används på uteser-
veringen, exempelvis kvällstid när restaurangen 
och uteserveringen har stängt. Detta ställer krav 
på restaurangägaren att kunna visa hur man har 
tänkt förvara gasolen på ett säkert sätt, när den 
inte används.

 Reklam - nej tack!

Uteserveringens parasoller, markiser och inram-
ning är inga reklamplatser. Serveringens namn 
får dock finnas.

Café 
Carlshamn Cola-Coca

Ingen reklam på parasoller och 
markiser i stadsmiljön.

M E N Y
Hugo Hamburgare                     Spagetti  & bacon 

Snitzel med potatis                    Kycklingpaj   deluxe                          

Urgoda köttbullar                       Magisk �äsk�lé

En menyskylt på max 1.0 m² kan 
sättas upp på inramningen. 
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 Övriga detaljer

Små detaljer kan få stor betydelse för helhets-
intrycket. Utseendet på belysningsarmaturer, 
blomlådor, menyskyltar, gasolvärmare och andra 
tillbehör på uteserveringen är därför också vik-
tigt.  Behöver exempelvis en blomkruka fästas 
fast för att inte blåsa iväg, använd då ett diskret 
och snyggt sätt att göra det på. 

 Snyggt och städat

För allas trevnad är det viktigt att serveringen 
och området i närheten är i ett snyggt och städat 
skick. Det är du som näringsidkare som ansvarar 
för att upplåten yta hålls i ett snyggt och städat 
skick. Snyggt skick på uteserveringen kan till 
exempel betyda att flagnad färg på inramningen 
eller trasiga blomlådor, inte får förekomma. 

 Efter stängning

Det är viktigt att serveringen är i ordning och bi-
drar till den attraktiva stadsbilden även när den 
är  stängd. Möbler ska låsas fast och eventuell 
övertäckning av uteserveringens utrustning ska 
göras på ett snyggt sätt. När tillståndet för den 
tillfälliga serveringen upphört ska allt som tillhör 
serveringen tas bort och området ska återställas. 
Inga undantag medges som innebär att mar-
kisställningar, installationer för el, vvs eller andra 
anordningar som tillhör uteserveringen får vara 
kvar när tiden för tillståndet har passerat.

Efterlevnad och konsekvenser

Riktlinjerna för uteserveringar ska följas. Det är 
en grundförutsättning för att få upplåtelse för 
allmän platsmark eller för servering på annan 
mark som Karlshamns kommun äger. 
• Återställning av eventuella skador på 

markbeläggning eller annat som är orsakat 
av markupplåtelsen och som drabbar kom-
munen, skall bekostas av näringsidkaren.

• Polismyndigheten utövar tillsyn av uteserve-
ringarna. Om villkoren för markupplåtelsen 
inte följs kan Polisen återkalla tillståndet. 
Om mindre avvikelser från villkoren görs 
kommer rättelse att krävas. Om problemen 
kvarstår kan vite eller böter utgå. 

• Miljöförbundet är skyldiga att besluta om 
en sanktionsavgift, om registrering enligt 
livsmedelslagstiftningen inte görs när det 
behövs.

• Om utrustning eller möbler som hör till 
uteserveringen inte tas bort när tillståndet 
upphör kan kommunen forsla bort dem 
på sökandes bekostnad. Uppsättning och 
nertagning ska ske inom tillståndstiden. 

• Om en tillståndshavare bryter mot riktlinjer 
kan kommunen välja att säga upp hyresavta-
let för den allmänna platsmarken eller inte 
tillstyrka framtida ansökningar.

Vad kostar det?

Polisen tar ut en avgift för handläggandet av 
ärendet. Kommunen tar ut en hyra enligt avtal 
för användandet av den allmänna platsmarken. 
Eventuellt bygglov följer kommunens antagna 
bygglovstaxa.

 Trafiksäkerhetsåtgärder

Beroende på uteserveringens placering så kan 
det behövas kompletterande trafiksäkerhetsåt-
gärder. Bedömningen av åtgärder görs utifrån 
placering, trafikmängd och hastighet på platsen.
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 Vad säger lagen?

Polismyndigheten är bunden av kommunens 
ställningstagande i tillståndsärendet. Utöver 
tillstånd enligt ordningslagen, kan en viss verk-
samhet även kräva tillstånd enligt annan speci-
allagstiftning. När Polismyndigheten har lämnat 
tillstånd till en viss upplåtelse har kommunen 
rätt att ta ut avgift för denna.

Miljöbalken reglerar hur olägenheter för männ-
iskors hälsa eller miljön, t.ex. störande ljud eller 
lukt ska motverkas. 
Plan- och bygglagen reglerar till exempel tillgäng-
lighet och bygglovspliktiga konstruktioner.
Alkohollagen reglerar gällande förutsättningar för 
servering av alkoholhaltiga drycker. Om alkohol 
ska serveras på din uteservering krävs utskänk-
ningstillstånd för alkohol. På www.karlshamn.se 
finns all information hur du söker tillstånd för att 
kunna servera alkohol. 
Livsmedelslagen reglerar hantering av livsmedel. 
Innan en lokal med försäljning och servering av 
livsmedel utökas med uteservering, bör alltid 
Miljöförbundet Blekinge Väst kontaktas eftersom 
en ny eller ändrad registrering av livsmedelsan-
läggning kan behövas. 
Tobakslagen reglerar rökning på uteserveringen. 
Lag om skydd mot olyckor reglerar kravet på så 
kallat ”skäligt brandskydd”. Utrymningsvägar från 
lokaler, uppställningsytor för räddningstjänstens 
höjdfordon får ej blockeras. Räddningstjänsten 
ska kontaktas i frågor som berör brandskydd, 
utrymningsvägar eller liknande frågor.
Lag om brandfarliga och explosiva varor reglerar 
t.ex. användning av gasol för terrassvärmare eller 
för matlagning. MSB (Myndigheten för samhälls-

 Tänk på att:

Den som bedriver uteserveringsverksamhet 
är skyldig att inte störa andra i sin omgiv-
ning. Kontakta Miljöförbundet Blekinge 
Väst om du vill veta mer eller om du har 
några frågor om exempelvis ljudnivåer. 
 
Vid hantering av gasol och andra brandfarliga 
varor behövs det en tillståndsansökan hos Rädd-
ningstjänsten Blekinge Väst. Mer infomation 
finns på deras hemsida eller kontakt via telefon. 
 
Om restaurangen byter ägare eller om du slutar 
med din verksamhet måste ditt tillstånd återkal-
las hos polisen och kommunen måste kontaktas, 
inga tillstånd kan överlåtas.

Brandrisken kan öka med upphöjda 
golv, som dessutom kan utgöra göm-
ställen för skadedjur  och bör undvikas. 
 
Efterstäva gärna att det ska finnas en kundtoalett 
som är placerad och utformad på ett sätt som 
gör den tillgänglig för personer med funktions-
variation.

Den som bedriver uteserveringsverksamhet 
är skyldig att snöröja och halkbekämpa både 

Nytt tillstånd ska sökas varje 
säsong!

 
Rökning på uteserveringar 
är förbjudet efter den 
1 juli 2019
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Så här ansöker ni

  
1. Ring kommunen

  
2. Skicka in ritningar till kommunen

  
3. Ansökan hos Polisen

  
4. Er ansökan behandlas

  
5. Klart - nu kan ni börja bygga

Planera er verksamhet, ta fram ritningar och 
var säker på att ni har med allt som ska vara 
med för att kommunen ska kunna godkänna 
uteserveringen.  Beskrivning hur er uteservering 
ska se ut och bifoga bilderbilder på utrustning som ni 
ska använda: bord, stolar, inramning, parasoller 
etc. 
Bifoga även måttangivna skisser på: 
- uteserveringens placering i förhållande till 
fasad, intilliggande fastigheter, gångbana, 
körbana och eventuella hinder i gångbanan. 
- mått på uteserveringens längd och bredd. 
- mått på den fria gångytan utanför uteserve-
ringen.

Ansök om tillstånd för nyttjande av allmän plats 
hos Polismyndigheten genom att fylla i blan-
ketten ”sök tillstånd för uteservering”.  Ni kan 
skicka in ansökan med e-post eller brev (se all 
information på polisen.se). Tänk på att vara ute 
i god tid då polisen samråder med kommunen 
och andra berörda myndigheter.

Efter godkännande av kommunen kan tillstånd 
beviljas av polismyndigheten. Alla krav, tillstånd 
och regler ska vara uppfyllda.

Handläggningen av er ansökan påbörjas när 
ansökningsavgiften är betald till Polisen. 

Ansökan ska ha med: 
- var och när tillståndet ska 
gälla. 
- namn på serveringen. 
- sökanden och ansvarig.

Polisen bedömer bland annat säkerheten för er 
uteservering och skickar sedan vidare ansökan 
på remiss till Karlshamns kommun. 

Handläggaren hos kommunen gör oftast ett 
platsbesök och samråder internt med berörda 
tjänstemän. Estetik, utformning, tillgänglighet, 
stadsmässighet och riktlinjerna ska följas för 
att ni ska få hyra marken av kommunen för 
uteserveringen.  

Tänk på att i vissa fall krävs även bygglov.

Ring kommunen för att få råd om 
hur ni kan följa riktlinjerna, om 
platsen är lämplig, vilka tillstånd 
som behövs och så vidare. Ring 
Karlshamns kommuns växel och 
be om att få tala med handlägga-
ren för uteserveringar.
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 Kontaktuppgifter

Karlshamns kommun
Telefon: 0454-810 00 (växel) 

www.karlshamn.se

Polismyndigheten i Blekinge
Telefon: 0455-114 14 

www.polisen.se

Miljöförbundet Blekinge Väst
Telefon: 0454-816 000 

(växel, Sölvesborgs kommun) 
www.miljovast.se

Räddningstjänsten
Telefon: 0454-305 10 
www.raddning.com


