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Riktlinjer för uteserveringar på offentlig plats i centrala 
Köping 
 
Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar. Det är en glädjande 
utveckling som överensstämmer med viljan att göra Köping till en levande stad. 
 
Uteserveringarna skapar nya mötesplatser och är därmed av stor betydelse för 
stadslivet i Köping. De är en del av det offentliga rummet. Det är därför viktigt att 
de utformas och möbleras på ett sätt som ansluter till stadsmiljön i övrigt. 
 
Vår målsättning är att få uteserveringar med så lite fasta anordningar som möjligt. 
De ska vara en del av gatulivet och inte avskärma med golv, väggar och fasta tak. 
Med uteserveringar anpassade till stadsmiljön får vi en ännu vackrare och 
trivsammare stad. Allt för dominerande, inbyggda uteserveringar i starka färger 
och med stora reklambudskap gör gatorna stökiga. De annonserar sig på stadens 
bekostnad. Uteserveringarna måste vara tillgängliga för alla och framkomligheten 
för funktionshindrade måste beaktas. Gatorna och torgen, tillhör alla Köpingsbor. 
Det är därför nödvändigt att ställa krav på utformningen. 
 

Tillstånd 
 
Tillstånd för att använda allmän plats för uteservering ska sökas i god tid inför 
varje säsong hos polismyndigheten. Säsongen för uteservering är mellan april och 
september. När tillståndet sökes ska inhägnadens omfattning och utformning 
tydligt redovisas. Köpings kommun kontrollerar att utformningen stämmer med 
gällande riktlinjer och föreslår ändringar om så anses befogat. Uteservering som 
uppförts med avvikelser från lämnat tillstånd accepteras ej. Rättelse ska ske 
omedelbart. Sker ej rättelse kan tillståndet komma att återkallas.  
 

Placering 
 
Uteserveringen ska placeras i anslutning till serveringslokalen eller inom den 
anvisade möbleringszonen (på gågator, torg och större gångbanor). Dess bredd 
avgörs av möjligheten till fri passage för fotgängare förbi serveringen. Fri passage 
för gångtrafik ska vara minst 1,5 m bred för små gångströmmar och minst 2,0 m 
för större gångströmmar. 
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Uteserveringarnas tak 
 
Fasta takanordningar får inte förekomma. Parasoller och markiser som 
harmonierar med omgivningen är tillåtet. Parasoller ger det lättaste och rörligaste 
intrycket. Parasoller får inte placeras på sådant sätt att delar av parasollen hamnar 
utanför den upplåtna uteserveringsytan. Ett överhäng kan ställa till problem, inte 
bara för förbipasseranden, utan också hindra utryckningsfordon. Den lägsta 
höjden som tillåts är 2,30 m. Dominerande varumärkesreklam på parasoller och 
markiser är inte tillåtet. Däremot tillåts ”diskret” reklam på parasoller och 
markisers underdel eller kappa. 
 

Uteserveringens golv 
 
Uteserveringen skall vara en del av gatan, därför skall möblerna placeras direkt på 
marken. Om det är kraftiga nivåskillnader passar antagligen inte platsen för en 
uteservering men beroende på omständigheterna kan golv i undantagsfall medges. 
Om det bara är mindre nivåskillnader kan problemet ofta lösas med exempelvis 
trebenta stolar och bord.  
 

Uteserveringens väggar 
 
Uteserveringen kan vara öppen utan någon anordnad avskärmning om platsen 
tillåter det t ex att platsen inte är upplåten som gångyta, tänk på att detta gäller 
inte då uteserveringen har alkoholtillstånd då krävs avskärmning enligt 
alkohollagen. Traditionella väggar får inte förekomma. Avskärmningarnas höjd 
får inte vara under 0,8 m och inte över 1,2 m och vara så enkla som möjligt. 
Reklam får inte förekomma på avskärmningar. Svarta smidesliknande staket 
förordas. Uteserveringar i form av byggnader får inte uppföras. 
 

Uteserveringens möbler 
 
Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön. Caféstolar i smide, metall eller 
trä rekommenderas. Plastmöbler godkänns inte. Utbudet av utemöbler är stort. 
Givetvis skall möblerna vara anpassade för att stå utomhus och vara hela och rena. 
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Bygglov / bygganmälan 
 
Bygglov regleras i Plan- och bygglagen 8:de kapitlet. 
 
Om riktlinjerna enligt ovan följs krävs inte bygglov eller bygganmälan för att 
anordna uteservering. 
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