RIKTLINJER FÖR UTESERVERING
I HÖGANÄS KOMMUN
BAKGRUND

Uteserveringar är en del av gatulivet och ska tillsammans med sin
omgivning forma en prydlig och vacker helhet i Höganäs. Möbler,
markiser, parasoller och inhägnader bör formas i samspråk med
omgivningen och i linje med verksamheten. Det krävs tillstånd för att
nyttja offentlig platsmark, med offentlig platsmark menas gator, torg,
trottoarer och parkmark.
I kommunens ordningsföreskrifter (KFS 2020:02) kan man läsa vilka
ytterligare områden som är offentlig platsmark. Dessa anvisningar har
tagits fram för att stadsmiljön ska ge ett positivt och enhetligt intryck.
Anvisningarna är också till för öka säkerhet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

TILLSTÅND

Tillstånd att använda allmän platsmark söks hos polisen. Blankett finns att
hämta på polisens hemsida (www.polisen.se). Till ansökan ska måttsatt plan
som visar yttermått och placering av uteserveringen bifogas. Polisen tar ut en
avgift för ansökan och påbörjar ingen handläggning förrän avgiften är betald.
Lämna därför in din ansökan i god tid, minst 30 dagar innan för att ärendet
ska hinna beredas. Kommunen får ansökan från polisen och gör bedömning
av uteserveringens utformning. Riktlinjer och råd i denna folder ligger till
grund för kommunens bedömning som sedan skickas till polisen. Polisen
utfärdar sedan tillståndet enligt kommunens förslag. Kommunen tar ut en
avgift för upplåtelsen. Avvikelse 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 kommande säsong.
För varje säsong måste ny ansökan inlämnas till polisen.
Tillståndshavare måste avstå nyttjandet av området om detta behövs för
ledningsarbeten eller annat ändamål som bedöms angeläget för kommunen.
Kommunen åtar sig inte i något fall ansvar för utebliven vinst eller
omsättningsreduktion. Reducering av upplåtelseavgiften kan dock medges vid
längre avbrott i användandet av platsen.

Page 1 of 2

RIKTLINJER
•

Uteserveringar får förekomma under hela året. Det är tillståndshavaren som ansvarar 			
för att underhålla ytan. Exempel på detta är lövborttagning, skottning och halkbekämpning

•

Ordinarie verksamhet ska ha direkt anknytning till uteserveringens upplåtna yta. Avsteg från 		
denna princip kan endast ske om placering utanför verksamheten är omöjlig 					
eller olämplig

•

Längs med Storgatan och Köpmansgatan i Höganäs ska uteserveringen placeras inom 			
möbleringszonen som gäller för gatan. I samråd med kommun kan avsteg göras om 			
möbleringszonen blockeras av parkering eller dylikt. Vid övriga platser ska uteserveringen 		
placeras intill fasad

•

Minsta fria bredd för gående på normalgata ska vara 1,5 meter

•

Inhägnader ska vara mellan 90-100 cm höga, diskreta, smakfulla och samspela med			
omgivningen. Öppningar i avgränsningen ska vara minst 90 cm bred, så bred att en rullstol
kan komma in. Samtliga inhägnader ska ha en tydlig nedre avgränsning som synskadade 		
kan känna av med en käpp, max 20 cm ovan mark. För att personer med nedsatt syn ska 		
kunna uppmärksamma inhägnaden så ska den vara i en kontrasterande färg eller ljushet mot 		
omgivningen

•

För uteserveringar med serveringstillstånd krävs att serveringsytan är avgränsad

•

Brandposter, avstängningsventiler, kabeltrummor, kopplingsskåp och liknande, som finns
inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över eller skadas

•

Platsens befintliga markbeläggning ska i första hand forma uteserveringens golv

•

Nivåskillnaden mellan golv och trottoar får inte utgöra hinder för personer med nedsatt 		
rörelseförmåga

•

Lägsta fria höjd för markis i utfällt läge är 2,5 meter

•

Vita plastmöbler ska undvikas
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