Råd och riktlinjer
För uteserveringar, varustånd
och trottoarskyltar

Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, § 24

Uteserveringar och varustånd bidrar ll e levande Kumla och har stor betydelse
för vår stad. Tillsammans skapar vi e vackert, trivsamt och säkert uterum. Vi har
regler som alla i kommunen måste följa, och så har vi råd för u#ormning som i
första hand gäller tätorterna och våra kulturskyddade miljöer.

Vi vill att uteserveringarna ska:
• ha en prydlig, vacker och enkel u#ormning där form, färg och material passar in i
miljön, särskilt för torg och kulturmiljöer.
• vara en del av gatulivet och inte skärma av restaurangen eller caféet innanför.
• återspegla mångfalden i bebyggelse och miljö.
• u#ormas så a full llgänglighet erbjuds alla besökare.

Allt som placeras på tro oarer och torg
minskar framkomligheten. Därför är det
vik gt a vi följer reglerna och tänker
på alla människor som ska kunna ta sig
fram, men lite extra på de som hindras
av en funk onsnedsä ning.

Du behö ver sö ka tillstå nd
För a använda allmän plats ll uteservering eller varustånd måste du ansöka om
llstånd hos polisen och kommunen. Läs mer under Så här gör du.

Vi skapar det vackra Kumla tillsammans!
Tak
Du får inte ha e fast tak över din uteservering. Använd markiser eller parasoller som kan fällas in eller ut e-er väderlek. De bör vara enfärgade och följa verksamhetens proﬁl och eventuella tryck
ska vara diskreta men tydliga. Reklamtryck får inte förekomma.

Golv
Beläggning på tro oar och torg ska användas som golv ll uteserveringen. Om
du måste göra förändringar i golvet får
det inte medföra o llgänglighet för personer med funk onsnedsä ning.

Mö bler
Serveringens möbler ska ha en lä cafékaraktär. Grova trämöbler och vita
plastmöbler ska undvikas.

Trottoarpratare, blomlå dor och
krukor
Utsmyckning och skyltar ska vara s lfulla
och inte ge e plo rigt intryck. De får
inte placeras så a de stör fotgängare
och cyklister.

Läs mer om reklamskyltar,
vimplar och ﬂaggor i foldern
Skyltning i Kumla — råd och riktlinjer
Du hi ar den på kumla.se/skyltning

Inhä gnader
Vilken typ av inhägnad som behövs avgörs från fall ll fall beroende på var serveringen ska placeras. För serveringar med alkohol llstånd krävs a serveringsytan är
avgränsad.
Inhägnader ska vara låga och diskreta och anpassas ll platsens förutsä ningar.
Enkla smidesstaket, pollare med kedjor, rep eller markisväv är exempel på lämpliga
avgränsningar. Trästaket av tradi onell villamodell eller staket i tryckimpregnerat,
sågat virke bör undvikas.

Metallstolpar
med glasrutor

Smidesräcke
med kryss

Stålstolpar
med tross

Plantering i lådor

Inhägnaderna ska ha en stabil u#ormning med exempelvis en tung fot riktad in mot
serveringen. Förankring i marken får inte ske genom borrning eller liknande i betongpla or, asfalt, gatsten eller liknande. Om du måste förankra i marken, kontaktar du först oss på kommunen.

Regler fö r uteserveringar
Generellt gäller a uteservering får ﬁnnas från 1 april om kommunen har tagit upp
sanden e-er vintern, ll 30 september.
Uteserveringen ska ﬁnnas i direkt anslutning ll näringsstället, på tro oaren. Vi kan
göra undantag om det är omöjligt eller olämpligt a placera uteserveringen direkt
utanför verksamheten.
På normalt traﬁkerade gångbanor ska minsta bredden för gående vara 1,7 meter.
Tänk på framkomligheten. Placera inte stödben och liknande i gångbanan. Lägsta
fria höjd för markis i u#ällt läge är 2,3 meter. Kom ihåg a du måste ansöka om
bygglov för markis.
Brandposter, avstängningsven ler, kabeltrummor, kopplingsskåp och liknande, som
ﬁnns inom området, ska hållas llgängliga och får inte täckas över eller skadas.
Tänk på framkomligheten, speciellt för rörelsehindrade och synskadade. Tänk också
på a du måste skapa nya utrymningsvägar om du försämrar de ordinarie, och om
du försvårar för ovanliggande bostäder vid en eventuell brand, måste du kontakta
räddningstjänsten.
Tänk också på a verksamheten inte får störa omkringboende.

Regler fö r trottoarpratare och varuskyltning
Använd inte vippskyltar, roterande skyltar och skyltar med
uts ckande delar eller skarpa hörn.
Normalt ger vi llstånd för en skylt per verksamhet. Tillstånd
för ﬂera skyltar prövas i varje enskilt fall.
Minsta fria bredd för gående bör vara minst 1,7 meter.
Varor som ska exponeras får placeras högst 60 cm ut från
husfasaden.
Skylten ska placeras framför verksamhetens lokal, invid husfasaden och får inte placeras i gathörn. I centrala Kumla får
skylten placeras vid träden i möbleringszonen.
Skylten får bara vara utställd när verksamheten håller öppet och ska tas bort senast
när du stänger för dagen.

Så hä r gö r du
Du ansöker om llstånd a använda allmän plats för uteservering, varustånd eller
tro oarskyltar hos polisen. För varje säsong måste du ansöka på ny .
Polisen u#ärdar llståndet i samråd med Kumla kommun som ansvarar för
markupplåtelse, llgänglighet och este sk. Det är råden och riktlinjerna i den här
foldern som ligger ll grund för kommunens y rande.
Till din ansökan bifogar du en må sa plan, som visar y ermå och placering av
din uteservering eller di varustånd.

Ansöknings den är ungefär 30 dagar.
Var ute i god d innan din säsong!
Du får inte avvika från det llstånd du få . Om du får e påpekande av kommunen eller polisen måste du omedelbart åtgärda
felet, annars kan polisen återkalla llståndet med omedelbar verkan. Kommunen kan i sådant fall neka markupplåtelse för nästa
säsong.
Du måste avstå ny jandet av markområdet om de a behövs för
ledningsarbeten eller annat som är angeläget för kommunen eller annan ledningsägare. Kommunen tar inte ansvar för utebliven vinst eller omsä ningsreduk on. Reducering av upplåtelseavgi-en kan dock medges vid längre avbro i användandet av
platsen.
Polisen tar ut en avgi- för varje ansökan om llstånd. För mer
informa on gå in på polisen.se. Kommunens taxa för upplåtelse
av oﬀentlig plats ﬁnns a hämta på kumla.se/taxa.
Om du vill hantera gasol på din uteservering, exempelvis grill eller
värmare måste du ha e särskilt llstånd. Kontakta Nerikes Brandkår för
mer informa on u från dina önskemål.

•

Du måste ha serverings llstånd för a få servera starköl, vin eller
spritdrycker på din uteservering, det för ordinarie verksamhet räcker inte.

•

Dessa llstånd kan ha längre handläggnings d än det för uteserveringen.
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