HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

Anvisningar och regler
för uteserveringar,
reklamskyltar och
varuexponering

HÖGANÄS
KOMMUN

ANVISNINGAR OCH REGLER FÖR UTESERVERINGAR,
REKLAMSKYLTAR OCH VARUEXPONERING
Enligt ordningslagen och den allmänna lokala ordningsföreskriften för Höganäs kommun (KFS
2011:27) krävs tillstånd för att ta offentlig platsmark (gatu- och parkmark) i anspråk. Dessa
anvisningar har tagits fram för anpassning till stadsmiljön och för att ge ett enhetligt och
attraktivt intryck. De skall också öka säkerheten och tillgängligheten för funktionshindrade.
•
•
•
•
•

Uteserveringarna ges en prydlig, vacker och enkel utformning. Valet av form, färg och material ska passa
in i miljön.
Uteserveringarna ansluter till miljön, särskilt gäller detta för torg och kulturmiljöer.
Uteserveringarna ska vara en del av gatulivet och inte skärma av sig tillsammans med restaurangen eller
caféet innanför.
Mångfalden i bebyggelse och miljö återspeglas i uteserveringarnas utformning.
Uteserveringar ska utformas så att full tillgänglighet erbjuds alla besökare

Reglerna gäller i hela kommunen medan anvisningar om utformning i första hand gäller
tätorterna och kulturskyddade miljöer.

ANVISNINGAR FÖR HUR UTESERVERINGAR FÅR SE UT
TAK

Markiser eller parasoller som kan fällas in eller ut efter väderlek rekommenderas. Markisens färg,
höjd, bredd och längd måste anpassas till platsens förutsättningar. Stödben och liknande får inte
placeras i gångbana. Fast tak får inte förekomma. Lägsta fria höjd för markis i utfällt läge är 2,1m.
GOLV

Beläggning på trottoar och torg ska vara uteserveringens golv. Uppbyggda golv med trätrallor och
liknande bör bara användas för att ta upp större nivåskillnad i gatans längdriktning. Ojämnt
markmaterial kan också i enstaka fall motivera en låg uppbyggnad med annat material. Förändring
i markbeläggning får inte medföra otillgänglighet för personer med funktionshinder.
VIKSKYLTAR, BLOMLÅDOR OCH KRUKOR

ska vara stilfulla. Undvik plottrighet. De får inte placeras så att de stör fotgängare, cyklister etc.
För placering av blomlådor och val av växter kontakta Parkavdelningen tel 042-33 75 17.
INHÄGNADER

På många platser blir uteserveringen bäst om den består av löst placerade stolar och bord utan
staket. Särskild uppmärksamhet krävs, så att de inte hindrar framkomligheten, speciellt för
rörelsehindrade och synskadade. För serveringar med serveringstillstånd krävs dock att serverings
ytan är avgränsad.
Inhägnader ska vara låga, diskreta och smakfulla. Enkla smidesstaket, pollare med kedjor eller
markisväv är exempel på lämpliga avgränsningar. Trästaket av traditionell villamodell eller staket i
tryckimpregnerat, sågat virke bör undvikas. Om trä används ska det vara hyvlat och målat samt
smäckert dimensionerat. Inhägnaderna ska ges en stabil utformning t ex med en tung fot riktad in
mot serveringen.

Förankring i marken får inte ske genom borrning eller liknande i betongplattor, asfalt, gatsten
eller liknande. Om du måste förankra i marken kontakta först Samhällsbyggnadsförvaltningens
driftavdelning tel. 042-33 72 47.
Om utrymningsvägar från ordinarie lokalen förändras eller försämras ska alternativa
utrymningsvägar redovisas och om räddningstjänstens stegutrustning för utrymning av
ovanliggande bostäder försvåras måste räddningstjänsten kontaktas.
MÖBLER

Serveringens möbler skall ha en lätt karaktär. Grova trämöbler ska undvikas. Vita plastmöbler
smälter inte in i miljön och bör inte förekomma.

REGLER FÖR UTESERVERINGAR
Generellt gäller att uteservering får förekomma under perioden 1 april – 30 september.
Upplåten yta ska ha direkt anknytning till ordinarie verksamhet. Avsteg från denna princip kan
endast ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig.
Till polisansökan bifogas måttsatt plan, som visar yttermått och placering av uteserveringen. I
samband med markupplåtelse görs också en bedömning av uteserveringens utformning där de
riktlinjer och råd som beskrivs i denna folder ligger till grund för beslutet.
På normalt trafikerade gångbanor gäller generellt att minsta fri bredd för gående ska vara 1,5
meter. På livligt trafikerade gångytor ska den fria bredden vara minst 2 meter. Avsteg från denna
princip kan undantagsvis accepteras, men hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning
och synskadade.
Brandposter, avstängningsventiler, kabeltrummor, kopplingsskåp och liknande, som finns inom
området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över eller skadas.
Tänk också på att verksamheten inte får störa omkringboende.

REGLER FÖR REKLAMSKYLTAR OCH VARUEXPONERING
Skyltar skall vara konstruerade enligt nedanstående förslag (av bocktyp). Angivna mått får ej
överskridas.
Vippskyltar, roterande skyltar och skyltar med utstickande delar eller skarpa hörn får ej
utplaceras. Normalt meddelas tillstånd för en skylt per företag. Tillstånd för flera skyltar prövas i
varje enskilt fall.
Skylten skall placeras framför verksamheten invid husfasaden. Skylt får ej utplaceras i gathörn.
Minsta fri bredd för gående skall alltid vara minst 1,5 meter.
För Köpmansgatan gäller att skyltar och eventuell varuexponering får placeras mellan
belysningsstolparna på gångytan närmast körbanan (möbleringszonen, norra sidan).

Skylten får vara utställd på anvisad plats endast under den tid affärsrörelsen håller öppet och
skall dagligen tas bort senast vid affärstidens slut.
En enkel måttsatt skiss, skall bifogas. Skylt får ej utplaceras innan tillstånd har meddelats.
Vad ovan sagts om skyltar gäller även vid exponering av varor utanför affär på allmän
platsmark. Varor får placeras högst 75 cm ut från husfasaden, om ej annat särskilt har medgivits.
Varuexponering gör att framkomligheten för fotgängare försämras och kan innebära stora
svårigheter för personer med synskador. Varje ansökan bedöms därför individuellt, om intrånget
i framkomlighet för fotgängare i allmänhet och synskadade i synnerhet samt för
renhållningsfordon kan accepteras.
Skyltar/exponering av varor som utplaceras utan polistillstånd eller på annat sätt än vad som
medgivits i tillståndet kan omhändertagas av polisen och väghållaren utan föregående tillsägelse.
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TILLSTÅND

Tillstånd att använda allmän platsmark (gatu- och parkmark)söks hos polisen. Polisen utfärdar
tillstånd under förutsättning att kommunen genom samhällsbyggnadsförvaltningen medger
markupplåtelse. Ansökan skall normalt inges 30 dagar i förväg för att ärendet skall hinna beredas.
För varje säsong måste ny ansökan inlämnas till polisen. Avvikelser från lämnat tillstånd
accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart efter kommunens eller polisens påpekande. Sker
ingen rättelse kan polisen återkalla tillståndet med omedelbar verkan. Kommunen kommer i
sådant fall inte att ge markupplåtelse för nästa säsong.
Tillståndshavare måste avstå nyttjandet av området om detta behövs för ledningsarbeten eller
annat ändamål som bedöms angeläget för kommunen. Kommunen påtar sig inte i något fall
ansvar för utebliven vinst eller omsättningsreduktion. Reducering av upplåtelseavgiften kan
dock medges vid längre avbrott i användandet av platsen.
Polisen tar ut en avgift för varje ansökan om tillstånd. För mer information gå in på
www.polisen.se. Taxa för uteserveringar samt butiksförsäljning på trottoar finns i kommunal
författningssamling (Taxa för upplåtelse av allmän plats, KFS 2009:43), och finns att hämta på
www.hoganas.se.

