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Stadsbyggnadsförvaltningen 

Riktlinjer för uteserveringar på allmän platsmark 
i Eskilstuna kommun 

Dessa riktlinjer gäller from 2018-04-01. 

Allmän platsmark, som gator, trottoarer, torg och parker, tillhör oss alla och många olika 
möten och verksamheter sker där och ger liv åt staden. En uteservering är en tillfällig 
möblering i stadsrummet och ska utformas med utgångspunkt från detta och omgivningens 
karaktär, så att det blir en god helhetsverkan och ett trivsamt inslag i staden. 

Tillstånd 
Tillstånd söks av verksamhetsutövaren via polismyndigheten. Polismyndigheten lämnar 
tillståndsansökan vidare till Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna Kommun för samråd och 
yttrande innan beslutet fattas. 

Om ändringar planeras i hanteringen av livsmedel, t.ex. grill- eller barservering utomhus, ska 
verksamhetsutövaren söka tillstånd hos livsmedelsinspektör på Miljö- och 
räddningstjänstförvaltningen. 

För att servera alkohol på uteserveringen krävs kommunens serveringstillstånd. 

När tillstånd söks ska uteserveringens omfattning och utformning tydligt beskrivas och ritas. 
På ritningar redovisas uteserveringens mått, staketets utförande, möblering, möblernas 
utformning och kulör. Ritningen ska vara måttriktig, i skala 1:50. Därutöver kan ibland även 
en mer översiktlig ritning behövas för att kunna bedöma om serveringen är lämplig i staden. 

Ansökningshandlingar och ansökningsblankett för polistillstånd hämtas på polisstationen eller 
på polisen.se/Service/Tillstand. 

Handläggning inom stadsbyggnadsförvaltningen 
Trafikavdelningen samråder med stadsbyggnads förvaltnings övriga avdelningar samt med 
miljö- och räddningstjänstförvaltningen. Vid samrådet granskas bland annat inhägnadens 
omfattning och utformning så att serveringen blir ett bra tillskott i stadsbilden. Yttrande 
lämnas därefter till polismyndigheten som fattar beslutet. 

Avvikelser 
Avvikelse från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart under pågående 
säsong efter kommunens eller polismyndighetens påpekande. Sker inte rättelse i tid kan 
tillståndet återkallas och uteserveringen ska då tas bort omgående av verksamhetsutövaren. 

Bygglov 
Uteserveringar utan tak och genomsiktigt staket med max höjd 90 cm är normalt inte 
bygglovpliktiga, men kräver markägarens medgivande. 
Byggnader d.v.s. täta konstruktioner (1) , fasadändringar, skyltar, fasta markiser och stödpelare 
för rörliga markiser är bygglovpliktiga. Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning kan ge 
närmare besked om bygglovansökan behöver lämnas in. 
I första hand bör uteserveringen vara enkel och inte bygglovspliktig, dock finns det möjlighet 
att ansöka om tidsbegränsat bygglov för exempelvis en takkonstruktion. 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
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De ska vara lätta att montera ner vilket t.ex. kan behöva göras vid lednings- och 
gatuunderhåll. Av denna anledning lämnas inga permanenta tillstånd för uteserveringar med 
uppbyggnader 
 
Konstruktion 
Om konstruktionen ska vara fast måste den vara utformad så att den klarar snö- och 
vindlaster (konstruktionsberäkningar ska redovisas i ansökan). 
 
Brand 
Brandsäkerheten är viktig att ta hänsyn till vid täta konstruktioner (1). En 
brandskyddsdokumentation ska därför upprättas. Denna skall redovisa brandbelastningen och 
retaurangens utrymningsvägar, denna skall rådgöras med räddningstjänsten. 
 
Energikrav 
Boverkets byggregler (BBR- krav) ska uppfyllas vid täta konstruktioner (1). 
 
Tillgänglighet 
Uteserveringen ska anpassas efter personer med nedsatt rörelse – och/eller 
orienteringsförmåga. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning kan ge närmare besked om bygglovsansökan 
behöver lämnas in. 
 
(1. Täta konstruktioner är byggnadsverk uppförda som exempelvis inglasade uterum) 
 
Utformning och utseende av uteserveringen 
• Uteserveringar på allmän plats ramas in med ett 70-90 cm högt staket. Reklambanderoller 

och affischer får inte sättas på staketet.  Utformningen av staketet ska ta hänsyn till 
personer med nedsatt synförmåga. I Eskilstuna centrum ska staketet vara av svart smide 
eller annan metall som täckmålas svart. Om möbleringen bara är några enstaka stolar och 
små bord för två personer efter fasaden, behöver serveringen endast avgränsas på 
kortsidorna. 

• Blomlådor på staket undviks och växter placeras i fristående krukor. Blomlådor och krukor 
ska alltid placeras innanför det avgränsade serveringsområdet. 

• Inhägnaden ska vara konstruerad så att risken för att den välter minimeras, men ska också 
kunna tas bort på ett enkelt sätt för eventuella åtgärder på den yta där serveringen är 
belägen. Kommunen kontaktas innan håltagning i gatan görs för att undvika skador på 
ledningar som kan finnas i marken. 

• Markbeläggningen ska utgöra golvet till uteserveringen. Undantag kan ges vid ojämn 
markbeläggning. 

• Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön. 
• Skydd för gäster mot sol och regn ordnas med fördel med parasoller eftersom dessa ger 

serveringen den tillfälliga karaktär som är lämplig för uteserveringar. Om markiser ändå 
monteras måste de ha en lägsta fri höjd på 2.5 meter och får inte skjuta ut över det 
avgränsande staketet. På byggnader som är av intresse ur kulturhistorisk synpunkt får 
markiser inte monteras. 

• Fri passage för gångtrafik ska vara minst 1.5 meter bred för små gångströmmar och minst 2 
meter för stora gångströmmar. 

 
Renhållning 
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• Det ankommer på sökande att sopa, forsla bort orenlighet och nedskräpande föremål, samt 

sopa upp och föra bort soporna. Orenlighet m m får inte föras ner i rännsten eller ut i 
kör/gångbana, i avloppsbrunn eller placeras på annan allmän platsmark 

• Insamling och omhändertagande av avfall ska ske så att olägenhet inte uppstår. 
Insamlingen bör ske dagligen så snart verksamheten är slut för dagen. 

 
Vinterrenhållning 
• Snö och is skall bortforslas eller läggas på kommunens angivna plats så att 

framkomligheten inte hindras. Åtgärder får inte vara av den karaktär att miljöskador 
uppkommer som en följd av dess genomförande, exempel genom användning av olämpliga 
kemikalier 

• Vid fullgörandet av renhållningsskyldighet får sökande inte göra åtgärder eller använda 
maskinutrustning som kan skada gångbana eller utsätta beläggningen för onormalt slitage. 

 
Miljöbalken och ordningsföreskrifter 
• Enligt miljöbalkens hänsynsregler är det verksamhetsutövaren som ska ta ansvar för sin 

verksamhet och se till så att minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö sker. 
• Ansvarig sökande ser till att verksamheten sköts så att närboende inte utsätts för 

störningar. Ljudvolymen i närliggande bostad får inte överstiga 25 dBA. 
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Bilaga 1: 

Exempel på lämpliga staket, solskydd  
som inte är bygglovspliktiga 
• Höjd ska vara 70-90 cm. 
• Helt i svart smide eller som på bild med markisväv eller plexiglas mellan smidesstolpar. 
• Blomlådor är också att föredra som inramning. 
• Parasoll och markiser är inte bygglovspliktiga. 
• Markiser blir dock bygglovspliktiga om den ska användas som skylt för verksamheten 

eller varureklam. 
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