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Beskrivning av ärendet 

 

Mamma Mia (Storgatan 8A, 933 32 Arvidsjaur) har ansökt om tillstånd för 

nyttjande av offentlig plats för uteservering under perioden 2020-06-01 –  

2020-08-31, mellan 11.00-24.00.  

 
Beslut 

 
Uteserveringen ska tillfälligt kunna plockas bort vid behov av sopning av  

gator/trottoar.  

 

Uteserveringen får omfatta samma markyta som tidigare år, se bilaga 2 med inskickad 

ritning. Om ytterligare yta behöver nyttjas behöver kommunen kontaktas i frågan. 

 

Gång- och cykeltrafikanter får inte hindras från att passera säkert förbi uteserveringen. 

 

Villkor från räddningstjänsten ska följas, se bilaga 1. 

 

Villkor och föreskrifter från Folkhälsomyndigheten kring rådande pandemi i Covid-

19 (corona) skall följas. 

 

Kommunen ser positivt på att upplåta marken under sommaren 2020 under förutsättning att 

sökande följer det som nämnts ovan, samt den policy som är antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-23 gällande uteserveringar med mera (se efterföljande).  
 

Uteserveringar:  

Uteserveringar måste anpassas till omgivningen så att de ger ett seriöst och snyggt helhetsintryck. 

Uteserveringar skall vara tillgängliga för funktionshindrade.  

 

Riktlinjer för utformning och placering av uteserveringar: 

 Uteserveringen skall vara väl avgränsad men får gärna vara luftig och genomsiktlig. 

Avgränsande "väggar" eller staket får ej vara högre än 1,10 m ovanför omgivande markyta. 

 Uteserveringen får ej placeras så att den skymmer sikten för trafik i tex. korsningar.  



 Inglasningar eller traditionella väggar tillåts ej. Utanför avgränsningen skall det alltid finnas 

en gångyta med minsta bredd på 1,50 m. 

 Serveringen skall anpassas i form och färg till platsen och byggnadens karaktär. 

 Serveringarna skall inte ha "golv" utan marken ska fungera som golv. 

 Inga fasta tak får förekomma. Eventuella tak över uteserveringar skall utgöras av parasoller 

eller markiser som lätt går att fälla in och ut. Markisen får inte ha den storleken att den 

behöver stöd i framkanten. 

 Stolar och bord bör väljas med omsorg så att de passar in i stadsmiljön. Plastmöbler bör 

undvikas. 

 
Upplysning:  

En avgift om 500 kr för markhyra kommer att faktureras i enlighet med av kommunfullmäktige 

beslutad taxa för upplåtelse av offentlig plats. 

 

Kommunen vill även uppmärksamma verksamheten på det rökförbud på uteserveringar som började 

gälla den 1 juli 2019. 

 

Beslutsfattare 

 

 

 

 
Agneta Nauclèr  

Arvidsjaurs kommun 

 

  



Bilaga 1 
 
Ärendet 
Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna och har följande att erinra: 

När det gäller ett tillstånd som sträcker sig över 5 år så vill vi ta del av vilka planerna ser ut på vintertid 

om de kan påverka utrymningsvägar, ändra förutsättningar för snöröjning så att brandposter kan 

blockeras, osv. Från räddningstjänstens sida så kan vi tillstyrka ett tillstånd som sträcker sig över 

sommaren men inte längre än så. Om en ansökan gällande sommaren inkommer så har vi inget från 

våran sida att erinra så länge punkterna som följer uppfylls. 

  

Utrymning 
Utrymningsmöjligheter från fastigheten innanför uteserveringen får inte försämras. 

Inhägnader eller avgränsningar får inte utformas på ett sådant sätt att en trygg utrymning från 

uteservering äventyras. 

 

För uteservering krävs inga speciella åtgärder gällande gångavstånd till utrymningsväg, dock skall 

utgången från innanför liggande restaurang/café hållas fri för utrymning. 

 

Lös inredning 
På uteserveringar bör bord och stolar vara jämt fördelade över ytan. Ansamling av brännbart 

material utefter fasaden är inte tillåtet. Materialet bör vara obrännbart, exempelvis stål men även 

massivt trä kan anses acceptabelt. 

 

Tak 
Utgörs taket på uteserveringen av parasoller eller väggfast markis har vikten på markisen 

bedömts vara så liten att den bärande konstruktionen klarar att sitta kvar under den tiden som 

behövs för utrymning och släckning. Om taket utförs av tyngre material skall åtgärder vidtas 

för att uppfylla kravet R30. Markis i tak skall utföras enligt Boverkets byggregler och bestå av 

godkänt material. 

 

Brandfarliga och explosiva varor 
Den som hanterar mer än 60 liter gasol utomhus (t.ex. 2 st. P11:or) skall ha tillstånd. Tillstånd söks hos 

räddningstjänsten. Om terrassvärmare används skall MSB:s riktlinjer följas. 

Brandposter 

Kommunala brandposter får inte blockeras. Vid behöv ska brandpostskyltar kompletteras så att 

brandposter tydligt observeras.  

Ordförklaring 

R30 
Brandteknisk klass med hänsyn till bärförmågan vid brand. Siffrorna är det dimensionerande 

tidskrav i minuter som ska uppfyllas. Mer information finns hos Boverket. 

MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB ger ut riktlinjer för t.ex. terrassvärmare 

 

Räddningstjänsten 

Stf Räddningschef 

Micael Degerman  



Bilaga 2: 
 

 
 

 


