Riktlinjer för
uteserveringar i
Växjö Centrum.

Antagen av Tekniska Nämnden 2012-06-18.

Förord
Vår målsättning är att Växjö skall bestå av vackra, trygga och tillgängliga miljöer att leva och vistas i
för alla invånare och besökare. Ett viktigt inslag i denna miljö är alla uteserveringar som under den
varma årstiden bidrar till en livfull stadsmiljö och kommun. Vår förhoppning är att denna skrift skall ge
berörda parter god vägledning till hur man ordnar vackra, trivsamma och tillgängliga uteserveringar.
Nedanstående riktlinjer är framtagna som ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen i Växjö kommun.

Bakgrund
Ända sedan 1800-talets mitt har det funnits så kallade ”utvärdshus” sommartid i Växjö och på den
tiden bjöds det även på brunnsdrickning med inslag av sång och musik. Idag är Växjö en livlig
handelsstad där delar av den centrala staden består av flera stråk av gågator och inslaget av musik
har fått en internationell prägel. Idag finns ett trettiotal uteserveringar i centrum.

Exotiskt musikinslag på Storgatan i Växjö 2005

Därför behövs riktlinjer
Antalet uteserveringar ökar vilket är en glädjande utveckling. För att alla ska trivas är det viktigt att vi
utformar restaurangers och caféers uteserveringar så att de passar allas behov. Vi vill att alla
uteserveringar i Växjö kommun ska ha en god utformning och karaktär.

Tillgänglighet
Uteserveringar i Växjö kommun skall vara tillgängliga för funktionshindrade och här gäller samma
riktlinjer som för övriga allmänna lokaler i Växjö kommun.

Allmänna råd
Uteserveringen skall vara enkel och inordna sig i karaktären på omgivande hus.
Uteserveringen bör ligga i direkt anslutning till en befintlig restaurang eller café,
men även andra lägen kan prövas, se typfall 1-4.
Sträva efter att ge uteserveringen en stadsmässig prägel och försök inte efterlikna villaträdgårdar eller
lantliga idyller. Välj enkla och robusta material som trä, järn och glas.
Gör uteserveringen så öppen som möjligt, tänk på att man ofta vill sitta och titta på förbipasserande på
gatan samtidigt som man också vill synas.
Anlita gärna professionell arkitekthjälp vid utformningen.

Uteserveringens tak
Uteserveringarna skall vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet, och därför förordas
parasoller eller fritt hängande markiser.
Parasoller och markiser skall placeras på så sätt att parasollen eller markisen hamnar innanför den
avgränsade serveringsytan.
Markiser som är utfällbara beroende på väderlek rekommenderas.
Markiser skall inordnas i husens fasader och gavel skall vara öppen.
Fasta markiser på stödben tillåts ej.
Parasollens och markisens tak skall vara av tyg gärna i ljus kulör och utan varumärkesreklam.
Den lägsta höjd som tillåts för parasollens eller markisens underkant är 2,40 m över mark.

Exempel på markis med öppen gavel

Uteserveringens väggar
I detta sammanhang är det uteserveringens avgränsning mot gata eller trottoar som benämnes
väggar. Traditionella väggar får inte förekomma. Uteserveringar skall alltid vara avgränsade.
Utanför avgränsningen skall alltid finnas en gångyta med minsta bredd på 1,50 m.
Avgränsande ”väggar” eller staket får ej vara högre än 1,10 m ovanför omgivande markyta.
Avskärmningen skall vara stadsmässig och utföras i enkla och robusta material som järn, trä eller glas.
Om glas används i avskärmningar skall detta utföras med splitterfritt laminerat glas.
Tryckimpregnerade eller målade trästaket tillåts ej.
Varumärkesreklam på avgränsningar är inte tillåten.
Avgränsningar skall ha ett stålrör max 15 cm ovanför mark som hjälp för synskadade.
Vid behov av förankring i marken skall tekniska förvaltningen kontaktas för godkännande.

Exempel på väl utformad avskärmning

Uteserveringens golv
Uteserveringen skall vara en integrerad del av gaturummet och därför skall uteserveringens golv vara
direkt på marken. Inga upphöjda golv, trätrallar eller plastmattor får användas. Undantag för att
utjämna nivåskillnader vid kantsten kan göras.

Exempel på uteserveringens golv och hur befintliga träd kan hjälpa till att skapa ett rum

Uteserveringens möbler
Stolar och bord bör väljas med omsorg så att de passar in i stadsmiljön. Möbler av plast är ej tillåtna.
Vit kulör på möbler bör undvikas då dessa ofta blir ett alltför dominerande inslag i miljön.
”Rastplatsmöbler” där bord och sittbänk är integrerade tillåts inte.

Exempel på bra räcke och möblering

Bygglovsbefriade uteserveringar
Om ovanstående riktlinjer följs krävs inte bygglov för uteserveringen, dock krävs tillstånd från
polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Bygglovspliktiga uteserveringar
För uteserveringar som gör avsteg från dessa regler erfordras även bygglov som söks hos
kommunens stadsbyggnadskontor.

Tider
Tiden som gäller för uteserveringars tillstånd är april till och med oktober månad och tillståndet gäller
för ett år i taget.

Prövning av ansökan
Den som vill anordna uteservering ansöker om tillstånd hos polismyndigheten. Yttrande begärs in från
gatuteknikavdelningen och miljö- och hälsoskyddskontoret på Växjö kommun. Med ansökan skall
medfölja en utförlig och godkänd ritning/skiss som bland annat skall innehålla material på möblemang,
staket och eventuell förankring.
Om detta inte efterlevs kommer kommunen inte att tillstyrka markupplåtelse för nästkommande
säsong. Tillståndet kan även komma att dras in.

Livsmedelstillstånd & utskänkningstillstånd
Uteservering kan ingå i godkännandet för en livsmedelslokal. Om inte måste tillstånd sökas hos Miljöoch hälsoskyddsnämnden. Tillstånd att servera alkoholdrycker på uteserveringen sökes hos Växjö
kommuns socialförvaltning, om det inte ingår i det permanenta serveringstillståndet. Serveringsytan på
en uteservering skall upptas av sittplatser vid bord. Avgränsningar på serveringen ska tydligt
markeras. Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen och betryggande uppsikt måste
garanteras. Om alkoholpolitiska olägenheter uppstår p.g.a. uteserveringen kan serveringstiden för
denna begränsas.

Upplåtelse av offentlig plats
Musik får normalt inte förekomma på uteserveringen. Tillståndshavaren svarar för att serveringen hålls
i prydligt och städat skick både på och invid ansökt område. Eventuella skador på beläggning mm
orsakade av verksamheten åtgärdas av tekniska förvaltningen på tillståndhavarens bekostnad.
Tillståndshavaren skall efterleva de anvisningar som tjänstgörande polis kan komma att meddela.

Ansökan
Dag 1: Skicka din ansökan till polismyndigheten.
Växjö kommun, gatuteknikavdelningen yttrar sig och besiktigar platsen.
Polismyndigheten beslutar om tillståndet.
Dag 15: Eventuellt tillstånd skickas ut.

Avgifter
Avgift för polismyndighetens tillstånd betalas oavsett beslut. Övriga tillstånd/beslut betalas till
respektive förvaltning/nämnd. Kostnad för markupplåtelse beräknas med utgångspunkt från ytan i kvm
och antal veckor som serveringen är i funktion. Vid ianspråktagande av parkeringsplatser tillkommer
avgift för utebliven parkeringsintäkt. Sökanden svarar för alla kostnader.

Adress och telefonlista
Växjö kommun
Box 1222
35112 Växjö
0470-41 000
gatuteknikavdelningen
miljö- och hälsoskyddskontoret
socialförvaltningen
stadsbyggnadskontoret

villkor för upplåtelse
livsmedelshantering, musik
utskänkningstillstånd
eventuellt bygglov

Polismyndigheten
I Kronobergs län
Box 1211
351 12 Växjö
0470-743000

ansökningsblankett och tillstånd

Växjö
2012-06-30

