Villkor vid
användning av
offentlig plats för
uteserveringar

Villkorsbilaga US 2021,
gäller med giltigt polistillstånd.

Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på
trafikkontoret, namn och telefonnummer står på kommunens beslut
om tillstyrkan.

Villkor
Särskilda villkor
Utöver de villkor som fastställs enligt denna bilaga ska stadens
särskilda villkor för upplåtelsen följas. Dessa återfinns i stadens
yttrande som bifogas polistillståndet.

Avgränsning (staket)
Avgränsning ska alltid finnas på uteserveringens kortsidor. Är
uteserveringen 1,6 m djup eller mer ska även långsidan avgränsas.
Den ska vara minst 90 cm och max 1,1 m hög.
Avgränsningen ska vara stabil så att den inte välter om någon går in
i den. Du får inte sätta fast den i marken genom att borra eller
liknande.
Uteserveringen ska vara lätt att upptäcka för en person som har
svårt att se. Därför ska det vara en 10 cm hög list längst ner på
avgränsningen som går att känna av med teknikkäpp.

Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla
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Ingång till uteserveringen ska vara minst 90 cm bred så att det går
att komma in med rullstol.

Allt ska få plats innanför avgränsningen
Allt ska få plats inom den yta du har tillstånd för - blommor,
menytavlor eller andra skyltar, parasoller m.m. måste finnas
innanför uteserveringsytan. Tillståndshavaren ansvarar för att
gäster samt stolar, bord och avgränsning håller sig inom
tillståndsgiven yta.
Det är inte tillåtet att lägga ut mattor på uteserveringsytan.

Reklam
Tillståndsgiven yta ska hållas fri från reklam. Skyltar får inte ställas
ut utanför uteserveringen

Du får inte bygga golv
Den yta som du har tillstånd för är stadens mark och du får inte
bygga golv på den. Se uteserveringen mer som en del av
stadsrummet än som en del av din restaurang. Bord och stolar ska
stå direkt på marken.
Om ytan lutar mycket eller är väldigt ojämn kan du få tillstånd att
bygga golv efter särskild prövning från trafikkontoret.

Se till att uteserveringen är städad och
snöröjd
Uteserveringen ska hållas städad. Tillståndshavaren ansvarar även
för att städa 2 meter runt om hela uteserveringen samt hela ytan
mellan uteserveringen och trottoarkant. Innan uteserveringen ställs
ut på våren ska den tillståndsgivna ytan och dess närområde sopas
fritt från sand.
Om du fått tillstånd för uteservering under vintersäsongen, 16
oktober - 31 mars, ska uteserveringen och dess närområde hållas
skottad och halkfri. Tillståndshavaren ansvarar för att skotta och
halkbekämpa 2 meter runt om hela uteserveringen samt hela ytan
mellan uteserveringen och kantsten. Snön ska läggas på gatan längs
trottoarkant så att plogbilarna får bort snön. Halkbekämpning ska
alltid ske efter snöröjning.
Om uteserveringen avser en yta i gatan så ska snövallar runt
uteserveringen skottas ut på gatan så att plogbilarna får bort snön.
Se vidare under ”Upplysningar” angående stadens åtgärder då
ovanstående villkor inte uppfyllts.
Trafikkontoret
www.stockholm.se/upplatelser
tfn 08 – 508 272 00
Bilaga US

Ytan får bara användas för uteservering
Du får inte förvara material på ytan eller använda den som upplag.
Om ingen verksamhet pågår ska allt tas bort och tillståndet
återkallas hos polisen.
Observera att det inte är tillåtet att tillaga mat genom grillning på
uteserveringen.

Annan användning av uteserveringsytan
Försäljning från uteserveringen riktad ut mot gata eller liknande
kräver polistillstånd. Exempelvis glassförsäljning till
förbipasserande.

Återställning
När tillståndet upphör skall marken städas och allt inom
tillståndsgiven yta återställas till ett av staden godkänt skick.
Tillståndshavaren svarar för alla kostnader i samband därmed. Om
tillståndshavaren inte återställer ytan kan staden komma att
återställa ytan på tillståndshavarens bekostnad.

Om villkoren inte följs
Ditt tillståndsbevis och kommunens villkor ska finnas i
serveringslokalen. Om du inte följer villkoren kan polisen ta
tillbaka ditt tillstånd. Du kan också bli skyldig att betala böter.
Enligt Ordningslagen 3 kap 18§ kan polisen återkalla tillstånd om
det är av särskild vikt för staden.

Upplysningar
Tillståndshavaren är ersättningsskyldig
Staden påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen.
Tillståndshavaren är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för
skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man och som
vållas uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Kostnader för snöröjning och
halkbekämpning
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Om tillståndshavaren inte utför den snöröjning och halkbekämpning som krävs under rubriken ”Se till att uteserveringen är städad
och snöröjd” i ovanstående villkor, kan staden komma att beställa
arbetet av extern entreprenör.
Kostnaden för arbetets utförande kan då bli vidarefakturerad till
tillståndshavaren.

Avgiften kan ändras
Observera att avgiften kan komma att ändras om stadens villkor för
upplåtelsen inte efterlevs eller om syftet med upplåtelsen förändras
under tillståndstiden.

Förlängning
Upplåtelsen gäller för den tid som anges i ditt polistillstånd. Givet
tillstånd medför inte automatisk rätt till förlängning. Ansökan om
förlängning av upplåtelse ska ske i god tid innan tillståndsperioden
löper ut och ska skickas till Polismyndigheten.

Förändring av polistillståndet
Förändring av yta eller tillståndstid kräver nytt polistillstånd.
Ansökan görs till Polismyndigheten.

Återkallande av polistillståndet
Om du ska ta bort din verksamhet ska polistillståndet återkallas.
Detta görs till polisen tillsammans med tillståndshavarens
organisationsnummer och polistillståndets diarienummer.
Trafikkontoret debiterar enligt utfärdade polistillstånd, även ytor
som inte används. Tidigast från och med det datum återkallelsen
inkommer till polisen avslutas debiteringen.

Ditt tillstånd är personligt
Tillståndsbeviset samt uppgifter om ansvarig anordnare ska alltid
finnas på plats och kunna visas upp. Om dina eller ansvarig
anordnares kontaktuppgifter ändras ska detta meddelas polisen
omgående. Utarrendering och andrahandsuthyrning medges inte.

Sälja verksamheten
Om du säljer verksamheten ska du återkalla ditt tillstånd hos
polisen och den nya ägaren måste ansöka om ett eget.

Du kan behöva ta bort verksamheten
Staden och dess ledningsdragande bolag har rätt att komma åt
marken där du har ditt polistillstånd för att utföra arbeten. Du måste
då ta bort allting från marken. Tillståndshavaren ansvarar för att
meddela trafikkontorets ansvariga markupplåtare när allt tagits bort
respektive kan ställs ut igen. Anmälan om att Stockholms stad
behöver disponera ytan görs direkt till dig i så god tid som möjligt.
Staden påtar sig inga kostnader i samband med detta och är heller
inte skyldig att anvisa annan plats för verksamheten. Jordabalkens
bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelser med
polistillstånd enligt Ordningslagen.
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Dispens
För transporter till och från ytan som strider mot gällande lokala
trafikföreskrifter, exempelvis på parkväg, torgytor, gång- och
cykelvägar krävs dispens. Ansökningar om dispenser skickas till
dispens.tk@stockholm.se.

Övriga tillstånd och lagar
Du kan behöva andra tillstånd för verksamheten, t.ex.
serveringstillstånd. Det är ditt ansvar att se till att alla tillstånd som
kan behövas finns och kan uppvisas på plats samt att följa
tillämplig lagstiftning gällande verksamheten.

Bygglov
Du behöver ansöka om bygglov om du exempelvis vill sätta upp:
• skärmtak
• avgränsning som är mer än 1,1 m hög
• golv över 30 cm samt golv och avgränsning som tillsammans är
över 1,1 m högt
• reklamskylt, markis med reklam
Ansökningar om bygglov görs hos stadsbyggnadskontoret, för mer
information:
www.stockholm.se/bygglov
Har du frågor om bygglov kan du maila till
stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se

Gasol, ljuslyktor och marschaller
Vill du ha gasolvärmare ska du ha tillstånd från brandförsvaret.
Levande ljus/ljuslyktor får endast placeras på uteserveringens bord.
Marschaller eller ljuslyktor får inte placeras i övrigt på/runt
uteserveringen.

Kontakter
Polisen i Stockholms län
E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Telefon: förvaltningsrätt 3 – växelnummer, 114 14.
Serveringstillstånd för alkohol:
Socialförvaltningen: E-post: tillstandsenheten@stockholm.se
Telefon: 08-508 25 000.
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