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Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs 
kommun ställer vid utformning av uteserveringar. 
Målsättningen är att Eslövs kommun ska vara en 
trivsam kommun och att publika lokaler och all-
männa platser ska göras tillgängliga för alla. Uteser-
veringarna ska inte avskärma sig med golv, väggar 
och fasta tak utan finnas till på gatans villkor. Mål-
sättningen är att få uteserveringar med så lite fasta 
anordningar som möjligt.

Informationen i den här foldern gäller de uteser- 
veringar i Eslövs kommun som man inte behöver 
söka bygglov för.

Varför riktlinjer?
Det är viktigt att få uteserveringarna att passa in i 
miljön. Form och färg får inte dominera över hus 
och/eller gata. Allt för dominerande uteserveringar 
i starka färger och stora reklambudskap gör gatorna 
stökiga. 

Gatorna och torgen tillhör alla eslövsbor. Det är där-
för nödvändigt att ställa krav på utformningen vad 
gäller det som placeras ut på gatorna och torgen. 
Det gäller allt från vilka möbler som används till hur 
uteserveringarna utformas. Serveringen ska vara så  
öppen och tillgänglig som möjligt. 

För Stora torg, Stationsgränd och Köpmansgatan 
gäller dessutom särskilda riktlinjer.

Tider
Uteserveringar är tillåtna under perioden 1 april till 
den 30 september.

Under vinterhalvåret kan tillstånd ges till mindre 
uteserveringar i form av ett fåtal bord och stolar. 
Möbleringen ska vara av sådan karaktär att den 
ska tas bort om den inte används dagligen. Uteser- 
veringen får inte heller utgöra hinder vid snöröjning.

Placering
Huvudregeln är att uteserveringen ska ligga i direkt 
anslutning till restaurangen.

Uteserveringen ska vara placerad intill fasaden till 
byggnaden där serveringslokalen finns. 

Om möbleringszoner finns ska uteserveringarna 
vara placerade där. 

Möbleringszoner kan skapas på breda gångbanor 
och gågator. I dessa zoner kan man samla reklam-
skyltar, papperskorgar, träd, cykelställ, bänkar med 
mera. Möbleringszonerna underlättar framkomlig-
heten för alla, men särskilt för de med rörelse- eller 
orienteringssvårigheter.

Uteserveringar som är anslutna till fasaden får vara 
lika långa som restaurangen inne i lokalen, om det 
inte är olämpligt ur trafik- eller tillgänglighetssyn-
punkt. Serveringen får inte vara större än att det 
återstår 1,5 meter fritt utrymme till trottoarkant- 
stenen. Om restaurangens fasadlängd är otillräck-
lig kan uteserveringen göras större, men då krävs  
berörd butiksägares eller fastighetsägarens tillstånd. 
En uteservering får aldrig ligga framför någon  
annans entré.

Tak
Uteserveringarna ska vara öppna och uppfattas som 
en del av gaturummet. 
Parasoller tillåts i färgerna vitt/naturvitt, svart eller 
mörkgrönt. Parasoller får inte placeras så att delar 
av parasollen hamnar utanför uteserveringsytan.
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Markiser får inte ha stödben eller vila på uteserve-
ringens väggar. Markiser som kan fällas in och ut 
beroende på väderlek rekommenderas. 
Markiser får inte ha lägre höjd än 2,5 meter i markisens 
ytterkant/nederkant. Markiser får inte sättas upp så 
att de skjuter ut utanför uteserveringen. Varumärkes- 
reklam är inte tillåten.

Väggar och inramning
För att underlätta framkomligheten och att uteserve-
ringen inte ska ”stå i vägen” ska uteserveringen ha 
en tydlig inramning. Avskärmning ska finnas längs 
alla sidorna, med en tydlig avskärmning nertill, för 
att synskadade ska kunna känna av ytan och inte ris-
kera att gå in i den. 

Polisen kan kräva avskärmningar av trafiksäkerhets-
skäl eller ur ordnings- och framkomlighetssynpunkt. 
Det är viktigt att hålla ordning på stolar och bord så 
att de inte blir en fara och en snubbelrisk för de som 
passerar uteserveringen. 

Det ställs även krav på avgränsningen vad gäller 
utformning. Serveringarna får inte bli ett avgrän-
sat uterum. Höjden på avgränsningen får inte vara  
högre än 1,1 meter och den undre avbäraren får  
placeras högst 20 centimeter från marken.

Avskärmningarna ska vara av så enkla och rejäla 
material som möjligt och får endast förses med res-
taurangens namn och logotyp. Varumärkesreklam 
är inte tillåten. 

Ramverk och stolpar ska vara av metall eller smi-
de och ges en traditionell färg; svart eller eslövsgrön 
(färgkod RAL 6009). 

Tryckimpregnerade eller målade trästaket får inte 
förekomma, inte heller rep/snören. 

Fast förankring av stolpar som skruvas fast eller 
bultas ner i gatan ska samrådas med Eslövs kom-
mun, avdelning Gata, trafik och park, eftersom det 
innebär spruckna och förstörda plattor när uteser-
veringarna är borta. För denna typ av skador är  
restaurangägaren ansvarig. Lösningar där stolpen 
står löst på marken är att föredra. Konstruktionen 
ska vara stabil för att inte välta eller utgöra fara.

Golv
Uteserveringar är en del av gatan och därför ska 
möblerna placeras direkt på marken. 

Trätrallar, trägolv, gång- och plastmattor är inte till-
låtet. Om platsen har kraftiga nivåskillnader passar 
den antagligen inte för uteserveringar. 

Vid mindre nivåskillnader kan problemet oftast  
lösas med exempelvis trebenta stolar och bord.

Möbler
Välj bord och stolar som passar in i stadsmiljön, 
samordna gärna med övriga serveringar längs gatan 
eller torget.

Vitt är en färg som ska undvikas helt på uteserve-
ringens möbler. Plastmöbler av enklast sort tillåts 
inte. Caféstolar i smide, metall eller trä passar bättre 
in i miljön. Möblerna ska vara anpassade till att stå 
utomhus och vara hela och rena. Ur tillgänglighets-
synpunkt är det bra om stolar och bord har andra 
färger än staket och underlag.

Möbler ska väljas så att alla ska känna sig välkomna! 
Fasta bänkar och bord gör det svårt för en rullstols-
buren att använda uteserveringen. Beroende på typ 
av funktionsnedsättning kan det finnas olika behov 
när det gäller stolars utformning. 
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Muskelsvaga personer behöver ha armstöd för att 
kunna resa sig. Därför ska det finnas stolar både med 
och utan armstöd på uteserveringen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven enligt lagstiftningen.  

Grönska
Sommargrönska är ett välkommet tillskott i gatu-
rummet. (Undvik bara starkt allergiframkallande 
växter). 

Låt plantorna stå i vackra kärl och krukor. Blomster- 
arrangemang och blomsterlådor ska placeras  
respektive hängas på insidan av uteserveringen. 

Spaljéer och vita planteringskärl är inte tillåtna.

Renhållning
Uteserveringen ska hållas välstädad och utan skräp. 
Respektive näringsidkare ansvarar för att gatorna 
runt uteserveringen (2 meter utanför staket) hålls av-
städade och fria från fimpar och skräp. 

Efter säsongen och nedmontering av uteserveringen 
ska ytan vara ren och fri från ogräs, skräp med mera.

Uteserveringarna bidrar till en trevlig atmosfär i 
Eslöv och blir också representanter för hur Eslövs 
stadskärna uppfattas.

Tillgänglighet
Plan- och bygglagen innehåller krav vad gäller till-
gänglighet i det offentliga rummet. Enligt den gäller 
följande: 
”Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en all-
män plats ska alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till 
de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att 
avhjälpa”.
Läs om ”Plan- och bygglagen” samt ”Enkelt avhjälp-
ta hinder” på sidan 6 och 7. 

Följande aspekter ska iakttagas då en uteservering 
planeras:

• Avskärmning ska finnas längs alla sidor,
med en tydlig avskärmning nertill. Detta
för att synskadade ska kunna känna av ytan
och inte riskera att gå in i den.

• Fasta bänkar och bord gör det svårt för en
rullstolsburen att använda uteserveringen.
Olika grupper av funktionshindrade har
olika krav på stolar. En uteservering ska
därför ha såväl stolar med armstöd som
stolar utan armstöd. Vit färg på möbler är
olämpligt då vitt bländar synskadade.

• Entrén till uteserveringen ska vara minst
en meter bred för att rörelsehindrade lätt
ska komma in.

Exempel möbler
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• Avståndet mellan bordens ben måste vara
så stort att det möjliggör för rullstolsburen
att komma intill bordet. Avståndet mellan
bordsben bör vara minst 0,8 meter eller att
bordskivan sticker ut 0,6 meter på kortsidan.
Höjden på borden bör vara 0,7-0,85 meter.

• Uthängande markiser måste ha en mini- 
 mihöjd på 2,5 meter.

• Marschaller är olämpliga då de utgör risk
för synskadade.

• Fritt gångbanemått utanför uteservering
ska vara minst 1,5 meter och 3 meter fram
till trottoarkantstenen vid stor gångtrafikbana.

Ansökan
Ansökan om markupplåtelse görs hos polisen på 
särskild blankett (www.polisen.se). Eslövs kommun, 
Miljö och Samhällsbyggnad, yttrar sig innan ansö-
kan beviljas av polisen. 

Situationsplan eller karta med måttangivelser där 
det tydligt framgår var uteserveringen ska place-
ras ska bifogas ansökan. Foton, bilder eller tydliga  
beskrivningar av all utrustning (bord, stolar, para-
soller, blomsterlådor, avgränsningar med mera) ska 
också finnas med i ansökan. 

För gärna en dialog med Eslövs kommun, Miljö och 
Samhällsbyggnad, i tidigt skede så att det blir rätt 
från början. Om riktlinjerna inte följs kan det inne-
bära att tillstånd inte ges nästkommande år.

Bygglov krävs 
Bygglov krävs för markiser och avgränsningar som 
man inte kan se igenom och som är högre än 1,1 
meter.

Om du är osäker på bygglovsplikten – kontakta 
bygglovsavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad 
vardagar mellan klockan 10-12, telefon 0413-62 000 
eller bygglov@eslov.se

Kom ihåg
Du behöver även tillstånd från miljöavdelningen för 
hantering av matvaror, 0413-620 00.

För utskänkning av alkohol krävs tillstånd av Vård 
och Omsorg, 0413-620 00.
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ENKELT AVHJÄLPTA HINDER

Enligt Boverkets föreskrifter om avhjälpande av en-
kelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänhet-
en har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9, 
HIN 3) så ska fysiska hinder på allmänna platser 
avhjälpas.

2 § Föreskrifterna gäller tillgänglighet och an- 
vändbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller  
orienteringsförmåga. De omfattar:
• lokaler dit allmänheten har tillträde (publika

lokaler)
• allmänna platser

Allmänt råd
Nedsatt rörelseförmåga kan exempelvis vara nedsatt 
funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig 
balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan 
behöva använda t.ex. rullstol, rollator eller käpp. 
Nedsatt orienteringsförmåga kan exempelvis vara 
nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utveck-
lingsstörning, hjärnskada).

5 § 
Allmänt råd
Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör 
ständigt omprövas. Bedömningen av ett och sam-
ma hinder kan variera; ett hinder som vid en viss 
tidpunkt inte bedöms som enkelt avhjälpt kan  
senare bedömas vara det om förutsättningarna  
ändras. De praktiska förutsättningarna handlar 
om det som fysiskt behöver göras för att avhjäl-
pa hindret. Förutsättningarna på platsen påverkar  
bedömningen; ett hinder kan vara enkelt avhjälpt i 
en situation men inte i en annan. Exempelvis kan 
det vara enkelt att komplettera eller ersätta 2–3 
trappsteg med en ramp om det finns tillräckligt med 
utrymme, medan det kan vara svårt att göra det i 
trång miljö med smala trottoarer. De ekonomiska 
förutsättningarna handlar om kostnaderna för av-
hjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. 
Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara 
orimligt betungande för en ägare men hanterbar för 
en annan ägare med andra ekonomiska ramar.

Plan- och bygglagen (2010:900)
2 kap.
6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till: 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur- 
    värdena på platsen och intresset av en god hel- 
    hetsverkan

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och
mot trafikolyckor och andra olyckshändelser

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och
begränsa verkningarna av stridshandlingar

4. behovet av hushållning med energi och vatten
och av goda klimat- och hygienförhållanden

5. möjligheterna att hantera avfall

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafik- 
     miljö

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- 
   eller orienteringsförmåga att använda området

8. behovet av framtida förändringar och
kompletteringar

6



Uteserveringar är tillåtna 1 april–30 september.

Huvudregeln är att uteserveringen ska ligga i direkt 
anslutning till restaurangen och placerad intill fasa-
den till byggnaden där serveringslokalen finns. 

Om möbleringszoner finns ska uteserveringarna 
vara placerade där. Möbleringszonerna underlättar 
framkomligheten för alla, men särskilt för de med 
rörelse- eller orienteringssvårigheter. 

Serveringen får inte vara större än att det återstår 
1,5 meter fritt utrymme till trottoarkantstenen. 

En uteservering får aldrig ligga framför någon  
annans entré.

Parasoller i färgerna vitt/naturvitt alternativt svart 
eller mörkgrönt är att föredra. Parasoller får inte  
placeras på ett sådant sätt att delar av parasollen 
hamnar utanför uteserveringsytan.

Markiser får inte ha stödben eller vila på uteserve-
ringens väggar. Markiser rekommenderas. Markiser 
ska placeras rätt och aldrig lägre höjd än 2,5 meter 
i markisens ytterkant/nederkant. Markiser får inte 
sättas upp så att de skjuter ut utanför uteservering-
en. Varumärkesreklam är inte tillåten.

Trätrallar, trägolv, gång- och plastmattor är inte till-
låtet.

Avskärmning ska finnas längs alla sidorna, med en 
tydlig avskärmning nertill, för att synskadade ska 
kunna känna av ytan och inte riskera att gå in i den. 
Höjden på avgränsningen får inte vara högre än 1,1 
meter, den undre avbäraren får placeras högst 20 
centimeter från marken.

Avskärmningarna ska vara av så enkla och rejäla 
material som möjligt och får endast förses med res-
taurangens namn och logotyp. Varumärkesreklam 
är inte tillåten. 

Ramverk och stolpar ska vara av metall eller smi-
de och ges en traditionell färg; svart eller eslövsgrön 
(färgkod RAL 6009). 

Tryckimpregnerade eller målade trästaket får inte 
förekomma, inte heller rep/snören. 

Fast förankring av stolpar ska samrådas med Eslövs 
kommun. Lösningar där stolpen står löst på marken 
är att föredra och konstruktionen ska vara stabil för 
att inte välta eller utgöra fara.

Möblerna ska vara anpassade till att stå utomhus 
och vara hela och rena. Ur tillgänglighetssynpunkt 
är det bra om stolar och bord har andra färger än 
staket och underlag. Vitt är en färg som ska undvi-
kas helt på uteserveringens möbler. Plastmöbler av 
enklast sort tillåts inte. 

Det ska, för att uppfylla tillgänglighetskraven enligt 
lagstiftningen, finnas stolar både med och utan arm-
stöd på uteserveringen. Fria gångbanemåttet utanför 
uteserveringen ska vara minst 1,5 meter och 3 
meter fram till trottoarkantstenen vid stor 
gångtrafik.

För Stora torg, Stationsgränd och Köpmansgatan 
gäller dessutom särskilda riktlinjer.
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Postadress 241 80 Eslöv  
Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2  

Telefon 0413-620 00  
E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se

Webb www.eslov.se


