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Bilaga 2
Ansökan och tillstånd
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Ansökningsprocessen
Polismyndigheten beslutar om tillstånd för att öppna uteservering. Innan polisen fattar beslut skickar
de ansökan på remiss till kommunen som yttrar sig med utgångspunkt i de föreskrifter som finns i
detta dokument. År 2016 tar polisen en avgift på 700 kronor för att behandla en ansökan om
användning av offentlig plats. Det kan vara bra att ligga steget före och ha kontaktat kommunen innan
ansökan lämnats in så att kompletteringar kan undvikas.

Handlingar som ska bifogas ansökan
För bedömning av ansökan ska följande handlingar bifogas:
- Situationsplan som visar placering, storlek, avgränsning och utformning.
- Fasadritning som visar serveringens utformning samt eventuell anslutning till fasad.
- Tydliga bilder (foto/ritningar/skisser) av möbler, hägnader, parasoller, markiser, blomlådor
och övrig utrustning. Material och kulör ska redovisas.

Säsong och tidsperiod
Tillstånd lämnas i första hand för sommarsäsong, dvs 1 maj till 30 september. Vintersäsongen varar 1
oktober till 30 april.
Uteservering under vintersäsongen förutsätter att den används regelbundet. Möbler och övrig
utrustning måste finnas på plats och uteserveringen får inte användas för förvaring av hopställda bord
och stolar. Avgränsningen och allt övrigt material inom denna, ska flyttas bort från gatan (inomhus)
vid snöfall och varje dag vid stängning.

Återställning
Den tid det tar att ställa i ordning uteserveringen och montera ner den räknas in i hyrestiden.
Upp- och nedmontering måste klaras inom den period tillståndet gäller. Återställning betyder att
marken ska se ut som förut.
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Tillsyn och påföljder
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll utifrån riktlinjerna. För att få tillstånd att
uppföra en servering på allmän plats krävs att riktlinjerna följs, gör de inte det blir olika påföljder
aktuella. Tillstånd kommer exempelvis inte att ges efterföljande år.
Miljö- och tillsynsnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av ljudnivåer och alkoholservering på uteserveringar. Musik eller annan underhållning får generellt inte förekomma på uteservering efter
klockan 23, om klagomål uppkommer kan Miljö- och tillsynsnämnden besluta att begränsa
öppettiderna ytterligare.

Bygglov
Det räcker inte alltid med att ha polisens tillstånd för en uteservering. Det krävs i vissa fall också
bygglov vilket söks hos Samhällsbyggnad. Följer uteserveringen de riktlinjer som finns i ’Riktlinjer
för uteserveringar’ behövs inget bygglov.
Åtgärder som är eller kan vara bygglovspliktiga relaterat till uteserveringar:
- Att förse uteserveringen med fasta tak och väggar (även halvöppna) är ett sätt att utöka
byggnadsvolymen och betraktas som tillbyggnader. Tillbyggnader är alltid bygglovspliktiga.
- Inhägnader som är högre än 110 cm
- Fast skyltning.

Separata tillstånd
Utöver tillstånd för användandet av allmän/offentlig plats krävs även tillstånd för:
- Servering av alkohol, vid frågor ring alkoholandläggare på Piteå kommun, växel 0911 69 00
00.
- Gasoldriven grill eller värme, vid frågor ring Piteå kommun, växel 0911 69 00 00.
- Eventuellt tillfälligt bygglov, vid frågor ring Piteå kommun, växel 0911 69 00 00.

