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Nyttiga 

kontakter 

Umeå kommun 
Gator och parker 
tel 090-16 15 30 
www.umea.se/hyramark  

Brandförsvaret 
Om du har frågor kring brand, skydd och  
personsäkerhet eller vill veta om utrymnings-
vägar från fastigheter intill kan påverkas av  
uteserveringen ska du kontakta brandför-
svarets tillsynsavdelning. Där ansöker du även  
om tillstånd att använda gasol eller annan  
brandfarlig vara, www.umea.se/brand  

Miljö- och hälsoskydd 
tel 090-16 16 97  
www.umea.se/livsmedel  
www.umea.se/buller  
www.umea.se/serveringstillstand 

Bygglov 
tel 090-16 13 61 
www.umea.se/bygglov 

Polismyndigheten  Västerbottens  län 
tel 010-568 24 78, 010-568 24 97  
Ansökningsblanketten heter “Ansökan till-
stånd ordningslagen” och den hittar du här:  
www.polisen.se/sv/Service/Blanketter 
/Tillstand/ 

Gator och parker 
Umeå kommun 

901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A 

umea.kommun@umea.se 
www.umea.se/kommun 

 

www.umea.se/kommun 

Vägledning för en samstämd och behaglig stadsmiljö 

Fo
to

: A
nd

er
s 

M
ag

nu
ss

on
 

Umeås uteserveringar
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Uteserveringar  
är en del av staden 
Uteserveringar är en viktig del av stadslivet i Umeå. Folklivet på våra  
gator bidrar till en levande stadsmiljö och en attraktiv stad. 

För att gator och torg ska vara tillgängliga  
för alla ställs vissa krav på tillgänglighet och  
framkomlighet. Kontakta gärna oss på Umeå  
kommun, Gator och parker om ni har någon  
fundering kring uteserveringar. Tillsammans  
skapar vi ett attraktivt Umeå! 

Ansökan 
Ordningslagen reglerar hur ansökan ska ske.  
Du söker tillstånd hos Polisen för mark
upplåtelse. Blanketten för ansökan om till
stånd enligt ordningslagen finns på Polisens  
webbplats. 
 Skriv i ansökan vilken säsong du söker för  
(tillstånd lämnas endast för en säsong i taget): 

•  Sommarsäsong (1 maj–30 september) 

•  Vintersäsong (1 oktober–30 april) 

Förutom ifylld ansökningsblankett vill Polisen  
även att följande information skickas med: 

•  Planskiss, lämpligen i skala 1:50 alternativ  
skala 1:100 som visar uteserveringens  
placering och utformning, närmsta bygg-
nader samt omgivningen med gator och  
trottoarer.  Till  din  hjälp  finns  Parkkartan,             
www.umea.se/parkkarta 

•  Planen ska visa alla fasta föremål kring  
uteserveringen för att den fria passagen  

ska kunna bedömas. Detta kan vara till  
e xempel träd, cykelställ, stolpar, park-
möbler med mera. 

•  Alla mått ska anges, även det som blir kvar  
av gata och/eller trottoar. 

Tänk på att ansöka i god tid! Gärna tre måna-
der innan du vill öppna din uteservering. 

Behövs bygglov? 
Om riktlinjerna följs behöver du inte bygglov  
för din uteservering. Dock finns det vissa  
åtgärder som alltid är bygglovspliktiga. Om du  
vill sätta upp en markis som sträcker sig över  
mer än ett fönster, eller om du vill sätta upp  
ett staket som man inte kan se igenom, kom-
mer du att behöva ansöka om bygglov. Kontak-
ta Bygglov för att få råd och tips på hur du kan  
utforma din uteservering, och få information  
om vilka regler som gäller för tillbehör som  
parasoll, markiser, vindskydd med mera. 

Uppföljning 
Råd och regler för uteserveringar finns för att  
hjälpa dig som restaurangägare att forma din  
uteservering så att vi tillsammans kan skapa  
en god stadsmiljö. Det är viktigt att kraven på  
tillgänglighet och trafiksäkerhet uppfylls.  
 Efter varje säsong sker en uppföljning av  
stadens uteserveringar.  

Tillståndet gäller från det datum  
du börjar bygga uteserveringen 
och tills den är nedmonterad igen. 

Uteserveringen får inte  
försämra utrymningsvägar. 

Möbler, markiser, parasoll, 
blomsterlådor och andra  
tillhörigheter till serveringen ska 
rymmas inom serveringsytan. 

Öppningen till uteserveringen 
måste vara minst 1 m bred. 

Uteserveringen ska avgränsas 
med staket i metall, smide eller 
gjutjärn. Staketet ska vara 0,9 m 
högt med en tvärslå uppe samt en 
tvärslå 0,10–0,35 m ovan mark. 
Staket över 1,20 m kräver bygglov. 

Markisen ska vara helt fri-
hängande och ge en så öppen 
karaktär som möjligt. Stödben  
och fasta tak kräver bygglov. 

Utemöblerna bör väljas så att de 
passar in och berikar stadsmiljön.  
Använd gärna färg som harmoni-
serar med fasader och övrig 
möblering i gaturummet. 

Vepor får inte vara heltäckande. 
Ingen reklam förutom restau
rangens logotyp är tillåten. 

2 meter Minst 2 m fri passage mellan ute-
servering och hinder eller kantsten  
på gångbana. Om uteserveringen 
är kortare än 10 m behöver fri 
passage vara minst 1,8 m. 

Uteserveringen placeras  
direkt på marken, utan golv 
eller mattor. I annat fall 
krävs bygglov. 

www.umea.se/parkkarta



