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Bakgrund 
Dessa riktlinjer syftar till att underlätta för affärs-, restaurang- och 

caféinnehavare vid planeringen av uteserveringar, uppställningar och 

skyltning på allmän och/eller offentlig plats inför en ansökan om tillstånd. 

Syftet är också att tydliggöra kommunens ambitioner i samband med 

handläggningen samt för att upprätthålla en enhetlig bedömning i varje enskilt 

ärende. Riktlinjerna gäller för bygglovsbefriade uteserveringar och trottoar-

serveringar, trottoarpratare samt övriga bygglovsbefriade skyltar, anslag och 

inventarier som placeras ut på allmän och/eller offentlig plats (kan omfatta 

kvartersmark). 

Uteserveringar, skyltning och utsmyckningar i gaturummet blir allt vanligare. 

De är välkomna inslag i gatumiljön och stadsbilden likväl som att de bidrar 

till konkurrenskraften för stadens näringsliv. En vacker uteservering kan både 

öka kvaliteten och förstärka trevnaden i stadsmiljön och på så sätt öka stadens 

attraktivitet. Likväl är det viktigt att de element som placeras i stadsmiljön 

samspelar och harmoniserar med sin omgivning. Det får samtidigt inte uppstå 

hinder för framkomligheten eller risker som äventyrar säkerheten för 

medborgare, kunder och besökare som rör sig i gaturummet. 

Enligt de regler som gäller, främst genom ordningslagen (1993:1617) men 

också genom plan- och bygglagen (2010:900), behövs ett tillstånd för att 

använda allmän och/eller offentlig plats när platsen används för att till 

exempel ställa ut en uteservering, för att ställa ut skyltar eller andra 

inventarier etc. Polismyndigheten handlägger ärenden om tillstånd enligt 

ordningslagen. Kommunen som äger marken på allmän plats ansvarar för 

dess utformning, underhåll och skötsel men har också ansvar för 

tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kommunen ansvarar därmed för att 

placeringen och utformningen är lämplig.  

Allmänt 
Falköping kommun har under en längre tid arbetat för att rusta upp och att 

skapa attraktiva stadsrum. Ambitionen är att fortsätta denna utveckling även 

framåt. I centrum utgörs markbeläggningen av olika marksten och plattor i 

varierande mönster. Utformningen syftar till såväl estetiska skäl som till att 

ge en bra överskådlighet och klar avgränsning mellan olika ytor och dess 

funktion. Möbleringar finns i till exempel smides-, metall- och stenföremål 

där väl anpassade planteringar ger inslag för upplevelsen av gaturummet. 

Gaturummet nyttjas också av de verksamheter som finns för till exempel 

uteserveringar och marknadsföring av olika slag. Att besöket i vår stad blir en 

positiv upplevelse är på så sätt vårt gemensamma ansvar. 
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Uteservering 
Uteserveringar kan vara allt från några bord på trottoaren till större 

uteserveringar på torget men gemensamt är att de förekommer utomhus och 

att de utgör en del av stadsbilden. Uteserveringarna ligger i linje med 

kommunens ambition att göra staden attraktivare, mer levande och 

händelserik. Detta ställer samtidigt krav på hur uteserveringar placeras och 

utformas med hänsyn till säkerhet och tillgänglighet. Uteserveringar är 

tillåtna under perioden 1 april till 31 oktober. Andra tider på året medges men 

då ställs krav på att tillståndsinnehavaren själv snöröjer, halkbekämpar och 

sopar.  

Krav på placering: 

Uteserveringen ska ha ett avgränsat område med minst en sarg eller liknande 

som ligger max 20 centimeter ovan mark i syfte att förebygga risken för 

olycksfall och för att underlätta för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

Vägmärken och taktila plattor får inte skymmas eller täckas. 

Innanför eller utanför uteserveringen ska en fri passage om minst 1,5 meter 

finnas kvar av gångbana.  

Om det är en gång- och cykelbana ska en fri passage om minst 3,5 meter 

finnas kvar utanför uteserveringen (inte innanför). Undantag kan göras om 

kommunen godkänner att banan tillfälligt görs om till gångbana då vad som 

sägs om gångbana ovan gäller. 

Krav på utformning: 

Möbler och avgränsningen ska passa in i omgivningen och hållas vårdad. 

Utformning av staket får gärna vara av smides och behandlat trä men ska vara 

enhetlig och väl anpassat till omgivningen. Det behövs inte bygglov för staket 

så länge de inte är högre än 0,8 meter. 

Uteserveringen som helhet ska ha enhetlig färgsättning, undvik starka färger. 

Används vimplar, flaggor, markiser och parasoller får de inte sticka ut i gata, 

gång- och cykelbanor. De ska vara enhetliga och när reklam finns får endast 

reklam kopplat till verksamheten förekomma.  

Används reklamdukar i staketet ska de vara proffessionellt utförda och får 

endast innehålla reklam kopplat till verksamheten.  

För alla typer av reklam och skyltning ska de krav som ställs i kommunens 

skyltprogram följas och bygglov finnas när det krävs. 
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Ritning ska bifogas till ansökan om tillstånd enligt ordningslagen. Ansökan 

ska innehålla beskrivning, bilder eller måttsatt skiss som visar placeringen 

och utformningen för att kommunen ska kunna ta ställning i sitt yttrande.   

Exempel på skiss: 
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Trottoarservering 
En trottoarservering innebär en mindre uteservering på trottoaren eller gång-

banan.  

Krav som ställs: 

Ett fåtal bord, en soffa eller liknande som är placerade direkt utmed fasaden 

där varje bord har plats för max två stolar. Alternativet är ett långbord utmed 

fasaden med stolar placerade med ryggen mot gatan. 

Fri passage på trottoar eller gångbanan utanför trottoarserveringen ska vara 

minst 1,5 meter bred. 

Avgränsning ska göras på kortsidorna med hänsyn till personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Undantag är till exempel en soffa som har 

en sarg nära marken. 

Exempel på trottoarservering: 

  

 

Trottoarpratare 
Med trottoarpratare, vippskylt, gatupratare, beache-flagga samt sandwich-

skylt menas en typ av skyltar som ställs upp utanför affären eller andra 

verksamheter i syfte att locka in kunder med hjälp av olika budskap som till 

exempel erbjudanden. De brukar ställas på trottoaren, på gräsmattan eller 

andra ytor och benämns gemensamt som trottoarpratare. För att få nyttja 

allmän och/eller offentlig plats för uppställning av trottoarpratare krävs det 

tillstånd av Polismyndigheten.  
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Krav: 

Trottoarpratarna ska vara utformade enligt det skyltprogram som finns för 

centrala Falköpings kommun och som också är accepterade av Synskadades 

Riksförbund.  

Endast en trottoarpratare per verksamhet får sättas upp och platsen ska god-

kännas av kommunen med hänseende till trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Trottoarprataren får vara uppställd under den tid som verksamheten är öppen 

och tillstånd kan beviljas för högst tre år i taget.  

I första hand placeras trottoarpratare vid fasad om kommunen inte anvisar 

annat. För all skyltning gäller dock att minst 1,5 meter av gångbanans bredd 

ska vara fri för gångtrafik. 

Exempel på trottoarpratare som är godkänd:
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Annan skyltning och uppställning 
Andra skyltar och anslag kan istället kräva bygglov och det är verksamhets-

utövarens ansvar att förvissa sig om det behövs ett bygglov. För anslag finns 

kommunens anslagstavlor på ett par platser i staden.  

Alla andra inventarier som ställs ut på offentlig och/eller allmän plats kräver 

tillstånd enligt ordningslagen.  

Blomsterhandlare kan ges tillstånd att ställa upp blommor om området 

inhägnas tydligt.  

Placering ska göras i anslutning till fasaden och får inte vara bredare än 

verksamhetens fasad. 

En fri passage om 1,5 meter gångbana och 3,5 meter på gång- och cykelbana 

ska finnas. Kommunen avgör placering och omfattning slutligen. 

Avgift 
För bygglovsbefriade uteserveringar och trottoarserveringar, trottoarpratare 

samt övriga bygglovsbefriade skyltar, anslag och inventarier som placeras ut 

på allmän plats tar kommunen ut en upplåtelseavgift. 

Avgiften tas ut enligt kommunens vid tidpunkten gällande taxa för upplåtelse 

av allmän plats (gäller således inte inne på kvartersmark om inte kommunen 

äger fastigheten).  

I det fall som ansökan görs för trottoarpratare samtidigt som en ansökan görs 

för uteservering eller trottoarservering utgår inte kommunens avgift för 

trottoarprataren utan endast för uteserveringen eller trottoarserveringen. 

Avgift för ansökan om tillstånd enligt ordninslagen enligt polismyndighetens 

reglemente och avgift för bygglov enligt kommunens taxa. 

Giltighet 
Riktlinjerna tillämpas på de ansökningar som görs efter att riktlinjerna 

beslutats och gäller tills vidare. 

Kontakt 
Park- och gatuavdelningen  via växel: 

0515-88 50 00 

Mail: kommunen@falkoping.se 

Hemsidan: https://falkoping.se 

Polismyndigheten https://polisen.se  

mailto:kommunen@falkoping.se
https://falkoping.se/

