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Förord
Dessa riktlinjer är framtagna för att ge ett stöd till de som önskar nyttja offentlig
plats i Leksands kommun för den egna verksamheten. Riktlinjerna innehåller en
samlad information om krav, regler, avgifter, kontaktinformation som varje sökande
behöver veta. Riktlinjerna gäller Leksands centrum men kan också vara vägledande
för andra delar i kommunen. Utanför centrum kan en friare syn på estetisk
utformning accepteras. Att Leksands kommun ställer krav på hur en offentlig plats
ska användas är inget unikt. Liknande riktlinjer finns i de flesta kommuner i landet.
Den offentliga platsen tillhör alla, den är allmänhetens plats som man tillfälligt kan få
bruka. En tillfällig upplåtelse som är till fördel för en verksamhet får inte bli en
nackdel för andra. Ett centrum ska vara trivsamt, öppet och tillgängligt för alla,
oavsett om man är rörelsehindrad, synskadad, gammal eller ung. Tillgänglighet
innebär bland annat att uteserveringar, gatupratare, varuställ eller blomkrukor är
utformade och placerade på ett sådant sätt att göra det möjligt för alla att vistas i
Leksands centrum på likvärdiga villkor.
Riktlinjerna är också vägledande för hur uteserveringar, möbler och dylikt ska vara
utformade och färgsätta i Leksands centrum. En enhetlig utformning, där möbler
och färger passar in, stärker platsen identitet och ökar dess attraktivitet. En plats som
är vackert utformad och lättillgänglig gör att människor trivs och vill uppehålla sig
där.
Samtliga verksamhetsutövare och företag i Leksand, liksom kommunens medborgare
tjänar på att Leksands centrum blir vackert, lättillgängligt och attraktivt. Riktlinjer
ger också lika villkor för verksamhetsutövare i kommunen.
Riktlinjerna har framställts av samhällsbyggnad i samråd med polis, brandkår,
handikappråd, Leksandsbostäder gata & park samt samhällsbyggnad och näringsliv
på Leksands kommun.
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Offentlig plats
Offentliga platser i Sverige är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, torg,
trottoarer, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och
som har upplåtits för sitt ändamål. När man i detaljplan redovisar en plats som
allmän menar man ett område som är avsett för ett gemensamt behov. Den platsen
tillhör alla. Den offentliga platsen ägs ofta av kommunen. Delar av marken, till
exempel en trottoar, kan ha en privat markägare. Tillstånd kan behövas även om
marken är privat om ytan har redovisats som en allmän plats inom detaljplanelagt
område.

Krav på polistillstånd
Enligt 3 kap. 1 § Ordningslagen, 1993:1617, krävs i princip alltid Polismyndighetens
tillstånd för användande av offentlig plats. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas
i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon
annans tillstånd. I kommentarerna till Ordningslagen står det att "ett nyttjande av
platsen som sträcker sig längre än någon timme kan som regel inte anses vara ett
tillfälligt ianspråktagande".
Ansökan ska göras skriftligen på en särskild blankett som finns hos polisen.
Ansökningsblankett kan hämtas hos polismyndigheten eller laddas ner på
polisens hemsida på nätet. Kommunen fungerar som remissinstans åt Polisen.
När kommunen har yttrat sig utfärdar polisen normalt ett tillståndsbevis. I tillståndet
inkluderas kommunens villkor och anvisningar för upplåtelsen. Tillståndshavaren
ansvarar för att riktlinjer och anvisningar från Polis och kommun följs. Polisen

Offentlig plats är
avsett för gemensamt behov, platsen
tillhör alla.

utövar tillsyn och kan återkalla tillstånd om inte villkor och anvisningar följs. Vid
ägarbyte kan nytt tillstånd behöva sökas av den nya ägaren och den gamla ägaren
återkalla sitt tillstånd hos polisen. Innan ansökan skickas till polisen är det lämpligt
att kontakta Samhällsbyggnad på Leksands kommun för att kontrollera om
exempelvis val av plats och utformning är lämplig. På så sätt kan du slippa lägga ner
tid och pengar på en polisansökan i onödan.

Handläggningstider
Det är viktigt att ansökan om nyttjande av offentliga plats inkommer i god tid innan
platsen är tänkt att nyttjas. Handläggningstiden kan variera både för polismyndighet
och kommun.

Avgifter
Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift och kommunen tar ut en ersättning för
markupplåtelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (Taxa för upplåtelse
offentlig platsmark i Leksands kommun)
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Uteserveringar
För att få anordna en tillfällig uteservering på offentlig plats krävs det polistillstånd.
Till polisansökan ska följande handlingar bifogas:


En plan med angiven skala som tydligt visar var uteserveringen ska placeras.
Planen ska visa yttermått av uteserveringen. Den ska också visa vilket
passagemått det finns för gång- och eventuell fordonstrafik utanför
uteserveringen.



Bild eller fasadritning som visar serveringens utformning, inramning och
anpassning till fasad.



Bilder eller annan beskrivning av möbler, parasoller och markiser.

Samhällsbyggnad, Leksands kommun gör alltid individuella bedömningar vid
respektive remiss från polisen. Vid bedömning av ansökan tas uteserveringens
utformning i beaktan.

Uteserveringarna
ska ge ett lätt och
luftigt intryck.
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Uteserveringarna ska upplevas som en del av gaturummet, ge ett lätt och luftigt
intryck och inte sticka ut med en dålig utformning, starka färger eller
reklambudskap. Samtidigt bedöms eventuellt behov av en lågt sittande gränspinne
(Se Uteserveringes inramning).

En tydlig inramning
krävs för att få
tillstånd.

Tidsramar
Säsongen för uteserveringar är mellan den 1 maj och den 30 september. Övriga tider
fordrar ett särskilt avtal eller annan överenskommelse. Tillstånd om uteservering ges
ett år i taget. Ansökningar om tillstånd för period längre än ett år beviljas inte.

Uteserveringens inramning
Alla uteserveringar ska ha en tydlig inramning för att underlätta framkomligheten för
synskadade. En tydlig inramning krävs också för att få serveringstillstånd.


Inramningen ska vara enkel, ge ett öppet intryck samt samspela med omgivande
miljö. Den ska vara cirka 80-100 cm hög och bör vara konstruerad i järn eller
smide. Inramningen ska vara löstagbar (observera att det inte är tillåtet att borra
eller på annat sätt göra hål i markunderlaget utan godkännande av kommunen).



Beroende på serveringens placering kan det även krävas gränspinne cirka 10 cm
över marken för att vägleda synskadade. Behov av gränspinne bedöms av
kommunen.



Inramningen bör målas i den färg som rekommenderas i Leksands tätort, en
mörkgrå nyans, RAL7024.



Banderoller och liknande som täcker inramning får ej sättas upp.



Entrén till uteserveringen ska vara minst 1,0 meter bred för att rörelsehindrade
och barnvagnar lätt ska komma in.



Blomlådor/blomkrukor eller andra föremål får inte placeras utanför
inramningen.



Plank får ej anordnas.



Om uteserveringen placeras framför någon av lokalens utrymningsvägar ska
öppning anordnas vid uteplatsens inramning. Om öppningen utgörs av grind ska
den vara öppningsbar i utrymningsvägens gångriktning. Storleken på öppningen
ska hålla samma mått som utrymningsdörren. Uteplatsens möblering får inte
inkräkta på vägen fram till öppningen. Vid tveksamheter om utförandet kontakta
Brandkåren.

Möbler ska placeras
direkt på marken.



På vissa platser såsom exempelvis på Norsgatan ska den typ av inramning som
anvisas eller tillhandahålls av kommunen användas.

Uteserververingens golv


Möblerna ska normalt placeras direkt på marken.



Upphöjda trägolv är ett hinder för funktionshindrade och ska undvikas. De får
endast i undantagsfall finnas där marken lutar för mycket. Upphöjda trägolv
måste tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade. Kontakta Samhällsbyggnad
för godkännande och utformning av dessa.



Det kan krävas bygglov för att bygga golv eller trädäck.



Det är inte tillåtet att borra eller på annat sätt göra hål i markunderlaget utan
godkännande av kommunen.
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Möbler bör vara lätta
cafémöbler som
passar in i gatumiljön.

Möbler


Möbler, bord och stolar bör utgöras av lätta cafémöbler i smide, metall eller trä
för att passa in i gatumiljön.



Vita plastmöbler samt plastmöbler av enklare typ ska undvikas.



Färgsättning på möbler bör anpassas till omgivningen. Undvik dominerande
färger.



Möbler ska vara hela och rena.

Placering och mått


Uteserveringar ska normalt vara i direkt anslutning till restaurangen.



Uteserveringen ska kunna nås av alla, inklusive personer med rullstol, rollator
eller av personer med nedsatt syn.



Om flera uteserveringar ligger längst en gata bör närliggande serveringar sträcka
sig lika långt ut i gatan. På Norsgatan ska uteserveringar hållas inom
möbleringszonerna.



Om uteserveringen är placerad på en trottoar ska det vara minst 1,5 meter fri yta
mellan uteserveringen och trottoarkanten för att alla typer av gående, såsom

Uteserveringen ska
kunna nås av alla,
och man ska kunna
passera obehindrat.
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personer med barnvagnar, rullatorer eller rullstolar ska kunna passera
obehindrat.


Uteserveringar får inte hindra framkomligheten för utryckningsfordon.



Det krävs en bredd på minst 3 meter för att räddningsfordon fritt ska kunna ta
sig fram. Utanför uteserveringens gränser får ingen typ av reklam i form av
flaggor, gatupratare och dylikt finnas.

Markiser och parasoller
ska företrädesvis ha
neutral färgsättning.

Parasoller och markiser


Uteserveringens tak får bestå av parasoller eller markiser som kan fällas ihop.



Uthängande parasoller eller markiser får inte sticka ut utanför uteserveringen
och det ska vara minst 2,4 meter fritt utrymme mellan marken och nederkanten
parasollet eller markisen.



Fasta tak eller markiser är inte tillåtna på tillfälliga uteserveringar.



Färgsättning på parasoller och markiser ska anpassas till serveringens omgivande
miljö och företrädesvis vara i neutrala färger såsom vitt, naturvitt, grått eller
svart. Dominerande färger ska undvikas.



Verksamhetens logotype eller annan reklam som är knuten till verksamheten får
förekomma om den är diskret vilket bedöms av Samhällsbyggnad. Dominerande
reklam på markiser och parasoller är inte tillåten.



Markiser över uteserveringar ska vara av svårantändligt material.

Städning


Uteserveringen ska hållas ren från skräp och fimpar.



Det ska finnas egna sopkorgar som ska tömmas dagligen och även oftare vid
behov.

Återställande


Ytan ska städas och återställas efter tillståndstidens utgång.



Inramningar och eventuella golv/trädäck ska nedmonteras och bortforslas vid
tillståndstidens utgång.



Skador som uppstår i gaturummet ska återställas. Sökande ska ersätta
kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.

Övrigt


Hänsyn ska alltid tas till annan verksamhet på platsen.



Före etablering ska samråd med fastighetsägaren göras.



Uteserveringar får inte blockera eller försämra utrymningsvägar.



Rökförbudet gäller för serveringstält och inglasade verandor. Kommunen ser
gärna att verksamheter verkar för rökfria uteserveringar.



Inga förankringar får ske i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen.



Om ledningsägare behöver åtgärda rör eller ledningar på upplåten plats ska
åtkomst omedelbart beredas utan att ersättning utgår.



Vid hantering av gasol kontakta Brandkåren. Gasolhanteringen kan vara
tillstånds- eller anmälningspliktig.



Det ska vara ett visst avstånd mellan markiser och gasoldrivna terrassvärmare.
Kontakta Brandkåren för mer information om detta.
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Gatupratare
Det krävs polistillstånd för att få placera ut gatupratare på offentlig plats.
Samhällsbyggnad är remissinstans till polisen och gör individuella bedömningar av
varje ansökan eftersom felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare kan bidra
till att framkomligheten för fotgängare försämras och de kan även göra så att
synskadade personer utsätts för onödiga risker.
Till polisansökan ska följande handlingar bifogas:


Plan som tydligt visar var gatuprataren ska placeras.



Bild på gatuprataren.

Tidsramar
Gatupratare är tillåtet året runt.

Generella regler för gatupratare


Varje butik/verksamhet får ha högst en gatupratare.



Gatupratare ska tas in vid stängningsdags.



Under mörker ska den vara tillräckligt belyst.

Utseende


Den typ av gatupratare som har en rund sockel anses idag vara det enda
godkända skyltställ i svensk stadsmiljö gentemot synskadade. För att få en mer
tillgänglig och strukturerad stadsmiljö kommer endast gatupratare av denna

Gatuprataren ska
placeras i direkt
anslutning till
butik/verksamhet.

modell att tillåtas i centrala Leksand.


Gatupratare ska vara svarta och av typen City Sign eller motsvarande
(gatupratare med annat utförande och färg än typ City Signs ska godkännas av
kommunen).



Ur tillgänglighetssynpunkt ska gatupratare vara försedda med sarg nertill som
går att känna med känselkäpp för synskadade.



Roterande, vippande, vinddrivna gatupratare får inte användas.



Själva reklamytan bör inte vara större än cirka 50 X 70 cm.

Placering av gatupratare


Den ska placeras i direkt anslutning till egen butik/verksamhet.



Gatupratare får inte placeras så att de utgör en olycksrisk, trafikfara eller hindrar
drift och underhåll av gator och vägar.



Gatupratare får inte hindra tillgängligheten för rörelsehindrade och synskadade.



Det ska finnas minst 1,5 meter kvar av trottoaren att passera på.



Polistillstånd krävs inte när gatuprataren ska placeras innanför uteserveringens
gränser.



Leksands kommun kan göra undantag från generella regler och utplacering av
gatupratare om särskilda skäl finns.
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Varuexponering
eller dylikt
Polistillstånd kan krävas för att få ställa ut exempelvis varuställ, bord och stolar eller

Varuställ ska
placeras direkt mot
lokalens fasad.

annat dylikt på offentlig plats. En gemensam ansökan kan göras till
polismyndigheten om du vill ställa ut flera saker samtidigt såsom exempelvis
gatupratare och varuställ. Varje ansökan bedöms individuellt eftersom en felaktigt
utformning eller utplacering kan försämra framkomligheten för fotgängare och göra
att synskadade personer utsätts för onödiga risker.


Varuexponering eller dylikt får inte placeras så att de utgör en trafikfara, hindrar
framkomlighet, gaturenhållning, vinterväghållning eller utgör en olycksrisk.



Varuställ ska placeras direkt mot lokalens fasad. Varustället ska vara stabilt och
inte vara lätt att flytta. De får inte vara i vägen för förbipasserande.



Varuexponering eller dylikt får inte hindra framkomligheten för rörelsehindrade
och synskadade.
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Utsmyckning/varuexponering ska tas in vid stängningsdags



Under mörker ska utsmyckning/varuexponering vara tillräckligt belyst.



Varuexponering på offentlig plats tillåts året runt.

Affischering
Leksands kommuns lokala ordningsföreskrift föreskriver att:


Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande

Särskilda regler kan
gälla i samband med
allmänna val.

som vetter mot offentlig plats.


Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.”



Affischering i centrala Leksand hänvisas till platser som anvisats av kommunen.



Affischer får inte sättas upp på refuger, trafikdelare eller på kommunens
belysningsstolpar.



Särskilda regler kan meddelas av länsstyrelsen och kommunen i samband med
allmänna val.

Tillfällig reklam
Med tillfällig reklam menas banners, banderoller, megapelare och vepor. Denna typ
av reklam kan tillåtas i samband med kampanjer och evenemang som har särskild
betydelse för Leksands kommun. Val av plats görs i samråd med kommunen.
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Avgift för
markupplåtelse
Leksands kommun tar avgift för ianspråktagande av offentlig platsmark. Avgiften
varierar beroende på var platsen är belägen samt hur stor yta som tas i anspråk.
Debiteringen sker enligt ”Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands
kommun”.
Uthyrning under kortare tid för ideella föreningar och organisationer, skolklasser
samt humanitära organisationer och föreningar är normalt avgiftsfria.

Påföljder
Vad du får göra på offentlig plats regleras i Ordningslagen och Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Leksands kommun. Polisen gör tillsyn ibland och ser till att
kommunens anvisningar följs. Polisen kan dra in tillståndet om kommunens
anvisningar inte följs. Brott kan också medföra böter.


Om det som byggs på kvartersmark avviker från reglerna i denna skrift ska
byggnadsnämnden (Utskottet för samhällsbyggnad) ingripa med stöd av reglerna
i 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900).



Om gatupratare och övriga tillståndspliktiga anordningar inte har ett beviljat
tillstånd har kommunen rätt till att plocka bort dem och begära ersättning för
kostnaderna.



Om uteserveringen eller gatupratare eller annan utsmyckning inte tas bort efter
tillståndtidens utgång har kommunen rätt till att plocka bort dem begära
ersättning för kostnaderna.

Avgiften varierar var
platsen är belägen
och hur stor mark
som tas i anspråk.
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Rättelse ska ske omedelbart efter kommunens eller polisens påpekande. Sker
ingen rättelse återkallas tillståndet med omedelbar verkan. Misskötsel kan
komma att tas in i bedömningen vid kommande ansökningar om tillstånd.



Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet när det gäller alkoholservering,
livsmedelshantering, avfallshantering, störningar för omgivningen och
sanitära frågor.

Övriga tillstånd
Det är sökandes ansvar att se till att få in alla tillstånd som krävs för verksamheten.
Såsom eventuella bygglov, lov för alkoholservering, hantering av brandfarlig vara,
livsmedelshantering med mera.
För permanenta uteserveringar krävs alltid bygglov. Om du vill göra en mer
omfattande uteservering, med exempelvis större inhägnad, uppbyggnader och fasta
tak eller markiser kan du behöva bygglov. Kontakta Byggavdelningen för mer
information.
Bygglov krävs också för skyltar inom detaljplanelagt område. Detta gäller tillfälliga
skyltar, permanenta skyltar, skyltar som är målade på fasad, större flaggor med
reklam, stora reklamer på markiser, banderoller, vepor och andra anordningar som
kan ses som skyltning. Kontakta Byggavdelningen för mer information.
Om alkohol ska serveras krävs det ett separat serveringstillstånd för uteserveringen.
Det går att söka serveringstillstånd året runt. Tillståndet utfärdas av
Miljöavdelningen, Leksands kommun. Kontakta Miljöavdelningen för mer
information.
För att hantera livsmedel krävs det en registrering av verksamheten. Om
verksamheten är registrerad behövs det inte någon särskild registrering av
uteserveringen. Kontakta Miljöavdelningen för mer information.
För att sälja tobaksvaror eller folköl ska anmälan göras till Miljöavdelningen,
Leksands kommun innan försäljningen påbörjas. Kontakta Miljöavdelningen för mer
information.
Uteserveringar ska uppfylla särskilda brandskyddskrav. Kontakta brandkåren för att
få tillstånd/anmälan godkända.
Vid behov av utsläpp av avloppsvatten ska Dala Vatten och Avfall AB kontaktas.
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Lagar och
förordningar


Ordningslagen, 1993:1617 (reglerar bl. a användningen av allmän plats).



Allmänna lokala ordningsföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige den
29 april 2013.



Plan- och bygglagen, 2010:900 (reglerar bl.a. tillgänglighet när du ska bygga
någonting).



Alkohollagen, 2010:1622 (reglerar serveringstillstånd).



Jordabalken, 1970:944 (tillåter att ta ut avgift för markupplåtelsen).



Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
1998:814 (reglerar bl.a. kommunens ansvar för säkerställande av framkomlighet
och trafiksäkerhet på allmänna platser samt uppsättning av skyltar och affischer).



Tobakslagen, 1993:581 (reglerar tobaksförsäljning, bruk av tobak mm)



Miljöbalken, 1998:808 (reglerar bl.a. verksamheter som orsakar buller).



Livsmedelslagen, 2006:804 (säkerställer en hög skyddsnivå för människors
hälsa när det gäller livsmedel).



Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel,
LIVSFS 2005:21 (innehåller regler om offentlig kontroll av livsmedel).



Lag om brandfarliga och explosiva varor, 2010:1011 (reglerar hanteringen
av brandfarliga och explosiva varor, ofta förknippade med tillståndsplikt i
offentliga miljöer).



Lag om skydd mot olyckor, 2003:778 (säkerställer att brandsäkerhetskraven
uppfylls).



Väglagen 1971:948 (reglerar allmänna vägars byggande, vägrätt, drift, säkerhet,
förvaltning och indragning med mera.)



Trafikförordningen 1998:1276 (Finns regler för trafik på väg och i terräng
med mera),
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Viktiga kontakter
Polismyndigheten
Tel. 114 14

Leksands kommun
Samhällsbyggnad
Brandkår
Trafikenhet
Planavdelning
Byggavdelning
Stadsarkitekt
Miljöavdelning
Näringslivsavdelningen
Tel. 0247-80 000

Dala Vatten och avfall
Tel. 020-200 210

Leksands kommun
793 80 Leksand
E-post: kommun@leksand.se
Tel. 0247-80 000

