
 
 

Uteservering – vad gäller? 

Information för dig som vill etablera en uteservering under sommarhalvåret 

i Lindesbergs kommun 

 
Polisen ger tillstånd 
För att få ha en uteservering under sommarhalvåret i anslutning till din verksamhet 
behöver du tillstånd från Polisen. Ansökan gäller då tillstånd att använda offentlig plats. Du 
hittar ansökan via Polisens webbsida där de har en e-tjänst för ansökan om uteservering. 
Polismyndigheten tar ut en avgift för ansökan.  
 
Polisen skickar sedan din ansökan på remiss till kommunen som gör en bedömning om 
uteserveringen uppfyller de krav som finns gällande trafiksäkerhet, framkomlighet, 
utformning och gestaltning. Lindesbergs kommun tar inte ut någon avgift för detta arbete. 
Det slutgiltiga beslutet tar polismyndigheten.  
 
Kommunen ställer krav 
När du ansöker om att få etablera en uteservering är det viktigt att ansökan innehåller en 
enkel men informativ ritning där följande ska redovisas tydligt: 
 

• Fasaden på byggnaden som hyser verksamheten som uteserveringen hör till. 
Entréer ska markeras ut. 

• Eventuell trottoars bredd och/eller avståndet till eventuell näraliggande bilgata. 

• Mått på tänkt uteserverings utsträckning. 

• Mått på avstånd mellan uteserveringen och fasad. 

 

Tänk på att några saker måste vara uppfyllda för att tillstånd ska kunna ges: 

• Fritt utrymme på minst 2 meter för gående att passera mellan uteservering och 
fasad krävs.  

• Uteserveringen ska till sitt utseende passa in i miljön - se stadsmiljöprogrammet 

• Uteserveringen ska vara tillgänglig. 

 

Obs! Kontrollera om de mått du angett på ritningen stämmer överens med hur det ser ut 
på plats. Bifoga gärna ett foto av platsen, som den ser ut utan servering. 
 
I vissa fall är förutsättningarna för en uteservering mer komplexa. Då kanske 
tjänstepersoner på kommunen måste föra dialog med dig. Ta kontakt med Lindesbergs 
kommun i god tid, innan du ansöker om tillstånd hos Polisen, så ser vi tillsammans med dig 
över vilka krav och behov som finns i miljön gällande en uteservering.  
 
I bedömningen av uteserveringens lämplighet tar kommunen hjälp av underlag som t.ex. 
Lindesbergs stadsmiljöprogram. Mer information om uteserveringar hittar du också på 
www.lindesberg.se. Övriga planer, program och riktlinjer som kan vara relevanta finns på 
www.lindesberg.se. 
 

Tack för att du bidrar till en levande stadskärna för alla! 

https://www.lindesberg.se/download/18.1bd7bee417279165400799b/1591264894311/original_9juni2009_stadsmilj%C3%B6prog.pdf
https://www.lindesberg.se/download/18.1bd7bee417279165400799b/1591264894311/original_9juni2009_stadsmilj%C3%B6prog.pdf
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/uteserveringar
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/uteserveringar
https://www.lindesberg.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/regler-och-styrande-dokument
https://www.lindesberg.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen/regler-och-styrande-dokument

