
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTESERVERINGAR I KUNGÄLVS KOMMUN Reviderat 24 maj 2021 

 
Kungälv centrum ska vara en levande stadskärna med tillgängliga 
affärer, välkomnande restauranger och uteserveringar.  
 
När riktlinjerna för uteserveringar följs av företagare i kommunen 
skapar vi ett vackrare, tillgängligare och trevligare centrum för alla. 
 



Det här ska du tänka på innan 
du bygger en uteservering 
Polistillstånd 
För att ha en uteservering på allmän 
platsmark behövs ett tillstånd från 
Polismyndigheten. Enheten Trafik Gata Park 
på kommunen lämnar synpunkter till polisen 
angående ansökan.  

Det ska finnas en fri bredd för gående på 1,5 
meter och uteserveringen ska ha direkt 
anknytning till ordinarie verksamhet. 
Uteserveringar får finnas året runt, men du 
måste göra en ny ansökan för uteserveringen 
varje år.  

Bygglov 
Du behöver bygglov om uteserveringen har: 

• Tak, oavsett material (tyg och fasta 
markiser räknas som tak). 

• Täta avgränsningar över 1,1 meter 
som har mindre än 50 procents 
genomsiktlighet, oavsett material. 

• Sockel som överstiger 0,6 meter över 
marken. 

Observera att kommunen kan ha högre 
krav på bygglov om uteserveringen finns 
i kulturmiljö. Kontakta bygglovenheten 
via Kundcenter för mer information. 

Serveringstillstånd 

Om du vill servera öl, vin, eller sprit 
behöver du ett serveringstillstånd.  

Alkohollagen säger att: 
” Serveringstillstånd ska omfatta ett visst 
avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren” 
(2010:1622, kap 8, §14) 

Serveringstillstånd söks separat hos 
kommunens tillståndsenhet. För att ett 
serveringstillstånd ska kunna utvidgas till 
att omfatta en uteservering krävs att 
uteserveringen har en säker och 
funktionell avgränsning. 
Tillståndsenheten beslutar om 
uteserveringens stängningstider.  

Råd vid utformning 

Möbler 
Uteserveringens möbler ska ha en lätt 
karaktär, gärna möbler av smide, metall 
eller trä. Grova trämöbler och ljusa 
plastmöbler bör du undvika.  

Golv och staket 
Beläggningen på trottoarer och torg ska 
utgöra uteserveringens golv. Upphöjda 
trägolv och däck ska undvikas. 
Ambitionen ska vara att uppnå ett öppet 

och lättillgängligt helhetsintryck. 
Uteserveringen ska helst undvika 
begränsningar i form av höga väggar och 
staket. Eventuella avgränsningar måste 
vara tydligt skilda från omgivningen och 
vara öppna, inbjudande och luftiga så att 
folklivet kan synas. 

Avgränsningar ska ge platsen ett 
välkomnande utseende och inte vara full 
med reklam.  

Staket får vara maximalt 1,1 meter högt. 
Behöver du förankra staket måste det 
ske i samråd med Trafik Gata Park. 

 

Kom ihåg 
• En uteservering tillhör den offentliga 

miljön och ska vara tydlig och tillgänglig 
för personer med olika funktionshinder. 
 

• Ordna toaletter i tillräcklig omfattning. 
 

• Ansök i god tid för att handläggningen ska 
vara klar vid önskat datum. 
 

• Polisen och kommunen tar ut en avgift för 
upplåtelse av allmän platsmark för 
uteserveringar.  



 

Kontaktuppgifter 
Kundcenter 
Telefon: 0303-23 80 00 

E-postadress: kommun@kungalv.se 
 
Bygglovsansökan kan lämnas in till Kundcenter  

 

Ansökan om serveringstillstånd lämnas till Tillståndsenheten, Göteborgs Stad 

 

Har du frågor till polisen om tillstånd för uteservering? Ring på telefon: 114 14
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