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Simrishamns uteserveringar

Sommartid blomstrar folklivet upp i Simrishamn och vackra dagar och kvällar sitter man 

gärna ute och äter eller tar någonting att dricka. Vårt mål är att skapa en attraktiv, 

samstämd och behaglig utemiljö. Många uteserveringar arrangeras på gator och torg. Det 

stora antalet och bristen på tydliga regler för utformning har medfört att det ibland uppstått 

konflikter gällande uteserveringarnas anpassning till stadsmiljön. För att staden under 

sommarsäsongen alltjämt ska bevara sin karaktär, trafiken och räddningstjänsten fungera 

och människor kunna röra sig bekymmersfritt krävs att man går försiktigt till väga vid 

etableringen av en uteservering.

Dessa riktlinjer gäller zon 1, Storgatan och Hamngatan i Simrishamn, men bör beaktas 

även i de andra zonerna.

Dessa regler och riktlinjer är framtagna efter - Riktlinjer för nyttjande av allmän platsmark 

vid tillståndsgivning - som tagits fram för Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 

Ystads kommuner av tillgänglighetsrådgivarna. 

Sommarserveringar i Simrishamn



Utformning och utbredning

Avgränsningar

Uteserveringen skall generellt ligga i direkt anslutning till restaurangen innanför och får i princip 

inte uppta längre sträcka än restaurangens fasadlängd. Är fasaden kort, kan, med grannens 

medgivande, serveringen dock göras längre. Max tillåten utbredning i gata är på Storgatan 4,8 

meter.

Uteserveringen bör om ytan är utan stora nivåskillnader eller har flera olika nivåer ligga direkt 

på markbeläggningen. Uppbyggda serveringar är endast ett undantag och ska då ha inskjuten 

avfasning/ramp till ingången.

Vid uteservering ska det finnas en fri gångbredd på minst 1,3 m för förbipasserande utan hinder 

i gångstråket. Är det en gågata kan serveringen ligga intill fasad, men då får ett naturligt, 

kännbart och kontrasterande gångstråk utformas utanför för de förbipasserande. 

Golv

När möjlighet ges ska möbleringen placeras direkt på markbeläggningen. I vissa fall kan 

avjämning ske med grus och täckduk. Vid serveringar som sträcker sig över kantstenen 

accepteras ett tunt trägolv.

Uteserveringen ska dock vara anpassad för rullstolsburna varför nivåskillnaden vid ingången till 

serveringen endast får vara 2,5 cm.

Exempel på golv



Avskärmningar

Synskadade behöver en tydlig gräns för uteserveringarna eftersom lösa möbler på en 

trottoar är ett besvärligt hinder. 

Serveringen ska vara avskärmad på samtliga sidor även ingångssidan. Avskärmningen 

ska gå från underkant 0,1 m över mark upp till 0,9 m över mark. Utformningen av 

avskärmningen ska vara fast, stabilt förankrad, i ljushetskontrast mot omgivande miljö, 

således inte tillverkad av rep, kätting eller dylikt. Utstickande föremål ska, vid 

undantagsfall förekommande, markeras med ljushetskontrast och reflex. Är 

avskärmningen i glas ska denna ha varningsmarkeringar, vilket kan utformas estetiskt 

och ändå uppfylla kravet. Vindskärmar skall vara enfärgade i vitt (vitgrå, beige), blått eller 

grönt och ej försedda med reklamtext. Dock är serveringens namn och logotype tillåtet.

Exempel på avskärmningar



Möbler och parasoller

Stolar och bord ska vara stabila och gärna utförda i stål och/eller trä. Stolar bör vara 

försedda med rygg- och armstöd. Bord bör ge möjlighet till så kallad fri knäyta under 

bord för bland annat personer i rullstol. 

Flexibel möblering inom avskärmningen ger förutsättningar för ommöblering för olika 

behov av yta för t ex rullstol, rollator, barnvagn eller barnstol.

Skyltning och texter

Meny,- hänvisnings-, och informationsskyltar ska ha tydlig, läsbar text med 

ljushetskontrast samt vara placerade inom den upplåtna marken.

Övrigt

”Trottoarpratare” får inte placeras i gångstråk. Inte heller blomsterarrangemang eller 

försäljningsvaror får placeras i gångstråk.

Exempel på möblering



Hur går det till att få tillstånd?

1

Ta kontakt med:

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Tekniska avdelningen, Simrishamns kommun

Björkegrenska gården 

272 80  Simrishamn 0414-819200

2

Detta gäller Storgatan under gågateperioden.

En formell ansökan skall fyllas i på bifogad blankett och till den skall bifogas:

- måttsatt situationsplan som visar uteserveringens utbredning.

- ritning i skala 1:50 som visar uteserveringens utformning

Skicka ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen , som behöver ha den senast 30/4 2008.

Detta gäller övriga tider och utanför gågatan.

Ansökan skickas till polismyndigheten i Simrishamn.

3

Tänk på att även andra tillstånd kan behövas såsom:

Utskänkningsstillstånd, som söks hos

Socialförvaltningen

Stenbocksgatan 24

272 32 Simrishamn

0414-819000

Livsmedelshantering, kontakta

Samhällsbyggnadsförvaltningen - Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Björkegrenska gården

272 32 Simrishamn

Simrishamns kommun


