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S TA D E N S U T E SERVERINGA R

STADENS UTESERVERINGAR
...är en fördjupning till Jönköping kommuns stadsmiljöprogram. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum
som möjligt.
Fördjupningarna tydliggör vilka råd och regler som
gäller, med tillgängligheten i fokus. Stadsmiljöprogrammet
ska ge inspiration till möjligheter att skapa en spännande stad
och ska öka medvetenheten om Jönköpings kvaliteter. Stor
vikt bör läggas på design av element i stadsrummet som bidrar
till helheten. Olika lägen i staden kräver varierande grad av
anpassning till den befintliga arkitektoniska och kulturella
miljön.
Stadsmiljöprogrammet med fördjupningar finns på
www.jonkoping.se, sökord stadsmiljöprogrammet.

Det ska vara lätt
att göra rätt!

S TA D

STADSMIL JÖ P R O G R A M

VEN
ENS E

EMA

NG

S TA D

N S ERIN
DE
V
S TA S E R
E
UT

ENS

KO N

GA

R

ST

T I L LG Ä N G L

ST
A
FÖ D E N
RS S S
ÄL
K
J N Y LT
AR
IN
G
på

a ll m

oc
än

I G STAD

h
p la

ts

STADENS U T ESERVERING A R

3

STADENS UTESERVERINGAR
– EN VIKTIG DEL AV VÅR STADSMILJÖ
Tätorterna inom Jönköpings kommun växer i
snabb takt och under de senaste åren har det
skett en stor tillökning av restaurang- och caféverksamheter och därmed fler uteserveringar.
Uteserveringarna är härliga inslag i stadsmiljön och bidrar på så sätt till en mer levande
och attraktiv stadskärna.

TRE VIKTIGA ASPEKTER
Det finns tre viktiga saker som kan vara bra att
tänka på när en uteservering ska uppföras på
offentlig plats:
1. KARAKTÄR

En stadsmiljös speciella karaktär skapas av byggnadernas fasader samt de allmänna platsernas
utformning och möblering. Uteserveringarna är en
viktig del av de allmänna platsernas möblering. Vid
utformningen av en uteservering är det viktigt att ta
hänsyn till den omgivande miljön.
2. TILLGÄNGLIGHET

Uteserveringar ligger ofta på allmän platsmark
vilket innebär att de blir en del av de offentliga,
representativa rum som ofta återfinns i stadskärnorna. De offentliga rummen tillhör kommunens alla
invånare och alla bör därför ha ett intresse av att
hålla dessa rum tilltalande, trivsamma och tillgängliga för alla.
För att säkerställa att utformningen av våra
uteserveringar följer lagar och krav på tillgänglighet
och säkerhet, samt bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, har ett antal råd och riktlinjer tagits fram.

Med hjälp av möbler och belysning kan olika karaktärer
och känslor skapas på uteserveringen.
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Det är viktigt att alla kommunens invånare kan
ta sig fram i våra gemensamma miljöer. Plan- och
bygglagen kräver att allmänna platser ska kunna
användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
3. SÄKERHET

Det är viktigt att utformningen av uteserveringen
uppfyller de krav som finns angående brandsäkerhet
samt de ordningsregler som regleras genom ordningslagen. En uteservering ska exempelvis alltid
vara överblickbar och alltid ha lättillgängliga utrymningsvägar.

Uteserveringar kan också utformas yteffektivt längs med
fasaden. Tänk på att komplettera med ledstråk.

RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER IN G EN S K A R A K TÄ R

UTESERVERINGENS KARAKTÄR

SE DIG OMKRING PÅ PLATS

I stadsmiljön är uteserveringen en viktig del av
staden. Uteserveringen bör därför utformas med en
hög kvalitet.
I de vackraste stadsmiljöerna harmonierar de
olika delarna med varandra. Uteserveringarna blir
en naturlig del av staden och passar helt enkelt in
vid befintlig byggnad och plats. Detta innebär inte
att alla uteserveringar behöver se exakt likadana ut
inom ett område.
Hela tjusningen med en uteservering är att den
skiljer sig från inomhusytor genom en direktkontakt
med både solen, luften och stadslivet utanför. De
populäraste uteserveringar har ofta tagit till vara på
dessa kvaliteter i utformningen genom att använda
sig av det befintliga stadsrummet samt genom att
hålla både möbler och inhägnader lätta och luftiga.
Det kan vara svårt att veta vad som är en lämplig utformning. Det är vanligt att ta professionell
hjälp för att utforma inomhusytor. Utomhusmiljöerna är minst lika viktiga och fungerar i många fall
som verksamheternas ansikte utåt. Det kan därför
löna sig att anlita professionell hjälp.

Analysera vilken typ av plats uteserveringen ligger
vid. Hur kan utformningen av uteserveringen bidra
till platsens karaktär? Vilka material och färger
används redan på platsen? Vid viktiga och centrala
stråk eller platser kan det vara en fördel om verksamhetsägarna samarbetar med utformningen för
att ytterligare stärka identiteten av ett område.
VILKEN ARKITEKTUR HAR BYGGNADEN?

Uteserveringen bör passa ihop med befintlig byggnad. Hur ser fasaden ut, vilken stil har byggnaden?
En viss utformning kan passa bra till en gammal
industribyggnad men passa sämre till en annan typ
av byggnad.
SÄTT DIN PRÄGEL

Utveckla gärna din egen stil på uteserveringen med
utsmyckningar, blommor, belysning etc. med hänsyn till riktlinjerna i denna skrift. Med flera olika
sorters utserveringar blir staden mer attraktiv och
mer varierad för invånare och besökare.
LÅT UTESERVERINGEN VARA UTOMHUS

Undvik fasta och avskärmande lösningar som
uppbyggda golv samt allt för täckande inhägnader
och tak. De blir ofta för dominanta i förhållande till
befintlig bebyggelse.
FLEXIBILITET

En uteservering utan fasta möbler blir mer flexibel
och skapar fler valmöjligheter. Flyttbara möbler i
olika modeller samt hopfällbara parasoller och markiser skapar en uteservering som blir användbar på
fler sätt och för fler människor.
BUDSKAP

Undvik helst reklam på uteserveringen. Stora
reklambudskap tenderar att skapa ett rörigt intryck
och passar inte in i en attraktiv stadskärna.
Uteserveringens karaktär bör anpassas till aktuell plats
eller byggnad. Alla uteserveringar behöver inte se likadana ut. Ombyte förnöjer!

STADENS U T ESERVERING A R
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UTESERVERINGENS YTA OCH PLACERING
Storleken på en uteservering samt placeringen måste
alltid anpassas till de förutsättningar som finns på
den aktuella platsen. Vattennära uteserveringar
är mycket positivt för staden men det vore även
positivit med fler uteserveringar på torgen, i parker,
grönområden och andra ställen och inte bara längs
huvudstråken.

RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER ING EN S Y TA O CH PL ACER ING
PLACERING

SÄKERHET

Med hänsyn till både tillgänglighet och säkerhet så
ska uteserveringar i första hand placeras i anslutning
till fasad. I vissa områden som på gågator eller torg
kan det vara möjligt att placera uteserveringarna
inom möbleringszoner.

Det är viktigt att uteserveringen inte blockerar eller
försämrar några utrymningsvägar. Räddningsfordon måste kunna ta sig förbi uteserveringen på en
körbar yta.
Brandposter, rökluckor, avstängningsventiler,
kopplingsskåp, kabelbrunnar och liknande som
finns inom området ska hållas tillgängliga och får
inte skadas.
Utrymningsvägar från uteserveringar ska vara
minst i samma bredd som utrymningsvägen från
byggnaden och vara lätt öppningsbara med handtag
i gångriktningen.

FRI PASSAGE

Den minsta bredden för gångyta utanför en uteservering är 150 cm, då kan en gående och en rullstolsburen mötas. Vid mer frekvent använda gångstråk
eller platser kan passagen behöva vara större.
Passagen behöver utökas i de fall som cyklister ska
kunna passera.
Är ytan utanför restaurangen eller caféet väldigt
begränsad kan en bättre lösning vara att istället
använda stora öppningsbara fönster eller dörrar.

ÖVERBLICKBAR

Om det ska serveras alkohol på uteserveringen
måste serveringsytan vara utformad så att den blir
överblickbar av verksamhetens personal. Detta är
ett krav för att få serveringstillstånd.

150 c

m

Den minsta bredden för gångyta utanför en uteservering
är 150 cm, då kan en gående och en rullstolsburen mötas.

Är ytan utanför restaurangen väldigt begränsad kan
stora öppningsbara fönster vara ett bra alternativ.

STADENS U T ESERVERING A R
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UTESERVERINGENS TAK
Det kan vara skönt om det finns skydd från sol
och regn på delar av uteserveringen. För att uteserveringen ska vara flexibel bör lätta och öppna
konstruktioner som snabbt går att anpassa till
vädret användas. Permanenta fasta takkonstruktioner kräver bygglov.

RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER IN G EN S TA K
PARASOLLER OCH MARKISER

STÖRRE TAKKONSTRUKTIONER

Hopfällbara parasoller och fritt hängande markiser
skapar ljusa och inbjudande miljöer. Parasoller och
markiser ska vara av god kvalitet och harmonisera
med intilliggande byggnad och plats. Tänk på att
anpassa placering, höjd, bredd, längd och färg till
byggnadens fasad. Extern reklam avråds från uteserveringar men förekommer det ska det vara diskret
och t.ex. begränsas till den nedhängande kappan på
markisen.

Undvik helst större takkonstruktioner som markiser
på stödben. De ger ofta ett tungt och alltför dominerande intryck vid befintlig byggnad. Dessutom
minskar kontakten med stadslivet utanför serveringen samtidigt som besökarens möjlighet att kunna
välja sol eller skugga försvinner. Permanenta fasta
takkonstruktioner kräver dock bygglov.

FRIA HÖJDER

Tillfälliga markiser eller parasoller ska av tillgänglighetsskäl vara placerade så att ett fritt mått på
210 cm skapas till gata. Vid fast placering ska det
fria måttet vara 250 cm.

FÖRANKRING

Om det krävs fasta, nedgrävda markfästen ska tekniska kontoret kontaktas för råd om vilka åtgärder
som får göras.

250 cm
För god tillgänglighet ska det vara
en fri höjd under fasta markiser
på 250 cm och under tillfälliga
parasoller ska det vara 210 cm.
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210 cm

UTESERVERINGENS GOLV
I våra befintliga stadsmiljöer finns oftast redan tillräckligt bra markunderlag som kan användas som
uteserveringarnas golv.

RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER IN G EN S G O LV
ANVÄND GATAN

HÖJDSKILLNADER

För att uteserveringen ska upplevas som en naturlig
del av stadsmiljön ska möbler huvudsakligen placeras direkt på gatan. Annat golvmaterial så som trä
eller plast kan upplevas som främmande inslag i en
stadsmiljö.

Om ytan för serveringen lutar kraftigt eller om det
är större nivåskillnader mellan gata och entréplan
kan det ibland vara motiverat med ett uppbyggt golv
även i stadsmiljö.
För ett uppbyggt golv krävs dock bygglov från
stadsbyggnadskontoret. Uppbyggnaden bör alltid
vara så låg som möjlig. För att tillgängligheten ska
tillgodoses måste det finnas en fast ramp eller liknande som leder upp till uteserveringen. Rampen ska
vara placerad innanför uteserveringens avgränsning.

STADENS U T ESERVERING A R
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UTESERVERINGENS INHÄGNAD
En uteservering ska alltid vara tydligt avgränsad
och överblickbar för att uppfylla de krav som finns
gällande säkerhet och tillgänglighet.

RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER IN G EN S IN H ÄG N A D
AVGRÄNSNING

Större serveringar samt serveringar med alkoholtillstånd ska alltid vara helt inhägnade. Är det en
mindre servering utan alkoholtillstånd kan det räcka
med att kortsidorna markeras. Oavsett storlek på
uteserveringen måste alltid kortsidorna av serveringens inhägnad ansluta mot angränsande fasad så att
ledstråket för synskadade blir sammanhängande.
Uteserveringar på torg eller i parker kan vara
utan inhägnad om det finns tydliga möbleringszoner
samt ledstråk som synskadade kan följa på platsen.
HÖJD

90 cm är en rekommenderad höjd på inhägnader.
En inhägnad ska inte vara så pass hög att kontakten
med miljön utanför försvinner. Den får inte heller
vara så pass låg att avgränsningen blir otydlig så att
det går att snubbla eller kliva över den.

UTFORMNING

En inhägnad kan utformas på olika sätt. Det kan
vara en god idé att inspireras av befintliga inhägnader på platsen. Försök även att anpassa inhägnaden
till byggnadens stil och material. För att kontakten
med miljön utanför uteserveringen inte ska försvinna behöver inhägnader vara luftiga och genomsiktliga. Det är inte meningen att uteserveringen ska vara
ett helt avskilt rum.
Smäckra staket i smide är vanligt förekommande på offentliga platser och passar bra på uteserveringar i stadsmiljöer. När smidesstaket används ska
aktuell stadsfärg användas.
Större stabila planteringslådor kan fungera som
en inhägnad i de fall de står sammanhängande eller
till mindre uteserveringar där endast kortsidorna
behöver markeras. Försök även skapa en tydlig
kontrast mellan färgerna på planteringslådorna och
markbeläggningen.

Små uteserveringar kan t.ex. avgränsas med hjälp av staket i aktuell stadsfärg eller med planteringslådor.
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RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER IN G EN S IN H ÄG N A D
TILLGÄNGLIGHET

Samtliga inhägnader ska ha en tydlig nedre avgränsning som synskadade kan känna av med en käpp.
På staket eller liknande ska det finnas en tvärslå på
10-35 cm över marken. För att personer med nedsatt
syn ska kunna uppmärksamma inhägnaden så ska
den vara i en kontrasterande färg eller ljushet mot
omgivningen.
FÖRANKRING

Staket ska vara stabila och väl förankrade till
marken. Om staket ansluts till fasta, nedgrävda
markfästen kontaktas tekniska kontoret för råd om
vilka åtgärder som får göras vid fastsättning. Vid
nedmontering av staketet ska hål efter stolpar förses
med lock.

STADSFÄRGER
JÖNKÖPING

mörkgrön, RAL 6008
Tändsticksområdet svart, RAL 9005
HUSKVARNA

mörkröd, RAL 3003
GRÄNNA

svart, RAL 9005
Materialens grundfärg får också användas. Allt
behöver t.ex. inte målas eller lackas. Trä får vara
träfärgat, stål får ha olika legeringar, olika typer
av järn kan användas etc.

REKLAMBUDSKAP

Extern reklam avråds från uteserveringar men
förekommer det ska det vara diskret och begränsas
t.ex. till den nedhängande kappan på markisen.
Observera att det inte heller får strida mot alkohollagen som säger att särskild måttfullhet ska iakttas.
Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte
vara påträngande, uppsökande eller uppmana till
bruk av alkohol.
Staketen ska ha en luftig utformning och hela
sektioner får inte förses med budskap. Behöver
berörd verksamhet skylta för exempelvis meny eller
liknande, kan det vara bra att använda uteserveringens avgränsning som ett skyltställ, istället för en
separat trottoarpratare. Detta både är mer estetiskt
tilltalande och så skapar det inte ett ytterligare hinder ur tillgänglighetssynpunkt.
Istället för en separat trottoarpratare kan staketen till uteserveringen delvis användas för ett visa meny etc. Fristående
skyltställ ska placeras innanför uteserveringens avgränsning.

STADENS U T ESERVERING A R
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UTESERVERINGENS MÖBLER
OCH TILLBEHÖR
För att besökare ska vilja vistas på uteserveringen
är det viktigt att möblerna är rena, stabila och hela
samt sköna att sitta i. För att alla ska kunna besöka
uteserveringen är det bra att tänka på att en rullstol
ska kunna komma intill de bord som finns. Precis
som med uteserveringens tak, golv och väggar så bli
resultatet av utformningen allra bäst om möblerna
harmonierar med intilliggande byggnad och plats.

RÅD OCH RIKTLINJER
O M U T ES ERV ER ING EN S M Ö BLER O CH TILLBEH Ö R

UTFORMNING

MÖBLERA YTEFFEKTIVT

Välj möbler som passar den karaktär du vill skapa.
Materialmässigt är smide, metall och trä välbeprövade material som passar in i stadsmiljöer men även
andra material kan tänkas passa om möblerna är
av god kvalitet. Ett bra tips kan vara att anpassa
möbler och inhägnad till varandra.

I vissa fall är det svårt att få rum med en uteservering utan att begränsa tillgängligheten på platsen utanför. I första hand bör valet av möbler ses
över. Undersök om det går att hitta mer yteffektiva
möbler eller om det går att placera möblerna på ett
bättre sätt. Att placera en rad med sittmöbler med
ryggen mot fasad är en yteffektiv lösning. På riktigt
små ytor kan ett bra alternativ kunna vara en långbänk med inbyggda och justerbara bordsskivor.

TILLGÄNGLIGHET

Med tanke på olycksrisker så får inga föremål sticka
ut utanför uteserveringens avgränsning. Parasoller,
blomlådor, menyskyltar och dylikt ska rymmas
inom den upplåtna serveringsytan.
För att rullstolsburna ska kunna använda uteserveringen så ska möbler där bord och stol sitter
i hop samt bord med en undre tvärslå undvikas.
Kombinera gärna stolar med och utan armstöd.
Det är bra att tänka på utrymmet inom serveringen. För att ytan ska vara tillgänglig för alla
kommunens invånare och besökare så är det viktigt
att ytan inte övermöbleras. För att en person i rullstol ska kunna besöka uteserveringen behövs en tillräcklig passage och svängradie inom avgränsningen.
Rullstolar kan vara olika breda men en rekommenderad yta för entréer och passager är 90 cm. För att
kunna svänga en manuell rullstol krävs en radie på
130 cm medan en elektrisk rullstol kräver en radie
på 150 cm.
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SÄKERHET

Marschaller, facklor och levande ljus skapar en
trivsam stämning till platsen. Vid val av marschaller måste de dock utformas så att säkerheten för
gående inte påverkas, särskilt för personer med
funktionsnedsättning och för barn. Marschaller ska
vara placerade i tunga hållare med ett skydd runt
om. Kommunen rekommenderar att denna typ av
marschallhållare bör användas.
Ur säkerhetssynpunkt bör verksamheten ha en
restriktiv hållning till användandet av marschaller
och först och främst fundera på andra alternativ.
Marschaller, ljus och facklor som används ska alltid
stå fritt från brännbart material så som husväggar,
papperskorgar och brännbara möbler och inredning.

TILLSTÅND
För att kunna bygga upp en uteservering behöver
du tillstånd enligt ordningslagen. Det är polismyndigheten som enligt ordningslagen ger tillstånd för
markupplåtelse av offentlig plats. En offentlig plats
är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är
upplåten för allmänheten. Kommunen är ofta fastighetsägare till sådana platser.

3. Skicka in din ansökan
Ansökningsblankett finner du på Polisens
hemsida. Du kan skicka in ansökan via email
eller post. Tänk på att skicka in ansökan i
god tid om uteserveringen är tänk att byggas
upp vid en viss tid. Polisen hanterar många
ansökningar varje år.

SÅ HÄR GÖR DU EN ANSÖKAN
4. Ansökan behandlas
1. Ta råd av stadsmiljöprogrammet
Polisen undersöker om de krav som finns
Om du vill uppföra en ny uteservering läs
först igenom de råd och riktlinjer som finns i
Stadsmiljöprogrammet. Om du har frågor ska
du kontakta stadsbyggnadskontoret.

angående ordning och säkerhet uppfylls vid
den tilltänkta serveringen. För att få en heltäckande bedömning av lämpligheten behöver Polisen även skicka ut ärendet på remiss
till några av kommunens förvaltningar så som
stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret,

2. Planera för din ansökan

miljö- och hälsoskyddskontoret, socialtjänsten och räddningstjänsten. Kommunen tittar

Börja sedan planera uteserveringen.
Fundera på hur uteserveringen bör
utformas med hjälp av de råd och riktlinjer
som finns i Stadsmiljöprogrammet. En ansökan bör innehålla en tydlig redovisning av il-

på frågor som gäller bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. Dessutom tycker
kommunen att det är viktigt att försäkra sig
om att den föreslagna uteserveringen kan
bidra till en attraktiv stadsmiljö.

lustrationer eller bilder hur ytan ska utformas
inom serveringen samt valet av möblemang
och inhägnad. Det kan vara bra att kolla upp
om det krävs ytterligare tillstånd för den tilltänkta verksamheten. Tänk på att det behövs
ett särskilt tillstånd hos tillståndsenheten på
socialtjänsten om alkohol ska serveras på
uteserveringen. Någon ny registrering hos

5. Tillstånd beslutas
Om ansökan är komplett kan tillstånd erhållas. Ibland kan ansökan behöva kompletteras
med ytterligare information av den sökande
innan tillstånd kan ges.

miljö- och hälsoskyddskontoret behövs endast vid ändring av hanteringen av livsmedel
t.ex. tillagning av rått kött. Anmälan ska göras
i god tid. Läs mer om ansökan samt andra
tillstånd som kan behövas på Jönköpings
kommuns hemsida.

6. Uteserveringen kan byggas upp
Först när tillståndet är klart får
uteserveringen byggas upp.

STADENS U T ESERVERING A R
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BRA ATT VETA
AVGIFT

BRANDFARLIGA VAROR

Polismyndigheten tar ut en avgift för tillståndsprövning-

Om brandfarliga varor som t.ex. gasol i gasolvärmare

en. Särskild avgift för upplåtelse av mark tas sedan

hanteras krävs i de flesta fall, mer än 60 liter, särskilt

ut av tekniska kontoret. Se kommunens hemsida för

tillstånd från räddningstjänsten. Om den sammanlagda

aktuell avgift.

behållarvolymen understiger 60 liter och hanteringen
helt och hållet sker utomhus (även nattetid) krävs varken

TILLSYN

tillstånd eller anmälan. Observera att gasolbehållare inte

Riktlinjerna i stadsmiljöprogrammet samt de villkor som

får lämnas obevakade på plats där obehöriga kan kom-

fastslagits vid tillståndet följs upp av både Jönköpings

ma åt behållarna eller anordning till dessa. Vid transport

kommun samt Polisen. Den som inte följer riktlinjerna

ska gasolbehållare alltid vara försedd med tätpropp och

eller villkoren riskerar att bli av med sitt tillstånd samt att

skyddskåpa.”

inte få något nytt tillstånd nästkommande år.
ALKOHOLSERVERING
ÅTGÄRDER SOM KRÄVER BYGGLOV

Tillstånd för restaurangens alkoholservering gäller inte

Så länge de riktlinjer som finns i stadsmiljöprogrammet

automatiskt för uteserveringen utan kräver ytterligare

följs behöver bygglovsansökan inte göras för uteser-

tillstånd som söks hos socialtjänstens tillståndsenhet.

veringen. Om du funderar på att bygga golv, väggar så

Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restau-

som större vindskydd eller större tak så som markiser

rangen och vara tydligt avgränsad med staket eller

på stolpar ska du dock kontakta kommunen för att höra

liknande. Det är viktigt att tillståndsinnehavaren har full

om det krävs bygglov. Helt eller till största delen inbygg-

uppsikt över hela uteserveringen.

da uteserveringar definieras som verandor och är alltid
bygglovspliktiga.

RÖKNING
Det råder rökförbud på restauranger och andra serve-

TID FÖR UTESERVERING

ringsställen. Rökförbudet gäller när servering sker inom-

Tillstånden som ges på säsongs- eller årsbasis måste

hus dvs. i lokaler som omges av tak och väggar på alla

sökas varje år, då det inte är tillåtet att upplåta allmänna

sidor, oavsett om dessa är permanenta eller inte. Det

platser permanent. Generellt gäller att uteserveringar får

betyder att förbudet också gäller för t.ex. serveringstält

förekomma under perioden 1 april till 31 oktober.

och inglasade verandor. Rökförbudet gäller inte när ser-

För vissa platser kan det vara möjligt med uteservering

vering sker utomhus då röken naturligt kan vädras bort.

även under vinterhalvåret. För att uteserveringen ska

Om någon typ av vindskydd för uteserveringen önskas

kunna tillåtas vara öppen under vinterhalvåret måste

ska detta särskilt prövas. Utformningen är viktig med

det finnas tillräckligt med yta för att hantera eventuella

tanke på rökförbudet. Orsaken till förbudet är omsorg

snöupplag. Det ska tydligt framgå i ansökan för vilken

om miljön, personalen och gästernas bästa.

tid som ansökan avser. Det är olika nivåer på avgifterna
under sommarsäsongen och vintersäsongen.

LJUDANLÄGGNINGAR
Ljud från bullrande verksamhet eller högtalare ska hållas

STÄDNING

på sådan ljudnivå att omgivningen, speciellt närliggande

Städning både på och omkring ansökt område för ute-

bostäder, inte störs. Ljudnivågränser kan bestämmas

servering svarar tillståndsinnehavaren för. Om inte detta

med utgångspunkt från vilka miljöer som utsätts för ljud,

görs städar kommunen på tillståndsinnehavarens be-

vilken tidpunkt det förekommer och hur länge. Kontakta

kostnad. Eventuella skador orsakade av verksamheten

miljö-och hälsoskyddskontoret via kommunens kontakt-

åtgärdas av tekniska kontoret på tillståndsinnehavarens

center för besked.

bekostnad.
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SATELLITSERVERINGAR
I första hand ska alltid uteserveringen placeras intill
fasad. Det finns möjlighet att uppföra en så kallad satellitservering om det finns särskilda skäl. En satellitservering med alkoholtillstånd ställer dock särskilda krav så
som att den alltid ska vara bemannad.

STADENS U T ESERVERING A R
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ATT GÖRA
FÖ R J Ö N KÖ PING S KO MM U N

www.jonkoping.se

JÖNKÖPINGS KOMMUN, MARS 2017.



MER INFORMATION



• Börja med en årlig utmärkelse för ”Årets
uteservering”.
• Förbättra informationen på kommunens
hemsida angående uteserveringar.
• Förbättra rutiner för att skapa ökad
efterlevnad av dessa riktlinjer.

Kontaktcenter tfn 036-10 50 00

