
Bilaga 2 - lov och tillstånd



Inledning
Råd, riktlinjer och regler som syftar till att skyltning, varuställ, 
uteserveringar och andra anordningar kan placeras med hänsyn 
till tillgänglighet och trafiksäkerhet samt bidra till en stilren och 
tilltalande utemiljö i staden.

Generellt gäller att gaturummets öppenhet och siktlinjer ska 
behållas. Placering och utformning ska ske på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till byggnaden, stadsbilden och kulturvärden 
på platsen. Form och färg ska vara estetiskt tilltalande och ge en god 
helhetsverkan.

Utformning och placering ska i god tid innan uppförandet stämmas 
av med Skövde kommun sektor samhällsbyggnad. Skövde kommun 
kan även hjälpa till och ge råd i de fall där ärendet inte kräver 
tillstånd.

Skövde kommun och Skövde Cityförening har ställt sig bakom 
designmanualen i juni 2018.





Upplåtelse av allmän plats
Vid nyttjande av allmän plats krävs tillstånd från polismyndighet. 
Tillstånd gäller vid bland annat:

• Trottoarpratare
• Varuställ
• Blomlådor
• Uteserveringar
• Marschaller
• Food trucks på allmän plats

När ansökan inkommer till polismyndigheten skickas denna vidare 
för remiss hos kommunen. Kommunen granskar ansökan och 
beskriver villkor för upplåtelsen. Polismyndigheten tar ut en avgift 
för ansökan, liksom kommunen tar ut en avgift för markupplåtelsen.

Affischeringsplatser
Affischering får endast ske på anvisad plats av Skövde kommun.

Marschaller och ljus med öppen låga
Vid användandet av marschaller, ljus, facklor eller liknande 
ska dessa ställas upp stadigt så det inte finns risk att de välter. 
Anordningar med öppen eld ska placeras med tillräckligt 
skyddsavstånd till gångstråk eller brännbart material.

Handlingar vid tillståndsansökan
• Ansökningsblankett ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på 

Polisens hemsida www.polisen.se
• Bifoga kartskiss till ansökan var upplåtelsen gäller samt annan 

relevant information för att kunna ta ett beslut i ärendet
• Food trucks/serveringsvagnar ska i kartan markera vilka platser 

som önskas att nyttjas under vilka tider och dagar



Uteserveringar
Kräver tillstånd från polismyndigheten
Upplåtelseperiod för sommarsäsong: 1 april – 30 september.
Upplåtelseperiod för förlängd säsong: 1 mars – 31 oktober.

• Uteserveringen ska vara inramad och ligga i anslutning till 
restaurangen/serveringen

• En fri passage på minst 1,7 meter ska finnas kvar för 
gångpassage

• Tillstånd ansöks inför varje period, senast en månad innan 
verksamheten beräknas att starta

Handlingar vid tillståndsansökan
• Ansökningsblankett ”Ansökan tillstånd ordningslagen” finns på 

Polisens hemsida www.polisen.se
• Bifoga planritning skala 1:100 som visar mått, placering samt 

mått för fri passage förbi serveringen. Fasta föremål som träd, 
lyktstolpar med mera ska finnas med på ritningen. Underlag för 
ritningar fås av sektor samhällsbyggnad

• Fasadritning som visar serveringens utformning
• Beskrivning av möbler, blommor, hägnader, parasoller, markiser 

med mera



Fasta anordningar
Bygglov krävs för fasta anordningar:
• Att sätta upp eller väsentligt ändra skyltars 

format, upphängning med mera
• Att sätta upp eller väsentligt ändra 

ljusanordningar till exempel fasadbelysning
• Informationstavlor
• Utvändiga låsbara jalusier
• Skärmtak

Bygglov behöver alltid sökas, utan undantag, 
eftersom de centrala delarna av Skövde är 
kulturhistoriskt värdefulla platser.

Handlingar vid bygglovsansökan
• Ansökningsblankett finns på Skövde kommuns hemsida: 

www.skovde.se/bygglov
• Bilaga till ansökan ska innehålla ritningar där det tydligt 

framgår placering, mått, utformning, kulör, upphängning, 
infästning och eventuell anordning för belysning

Samråd med kommunen krävs 
• Fastmonterade uppfällbara markiser
• Ljussättning av fasader

Även anordningar som inte kräver bygglov ska ta hänsyn 
till byggnadernas och stadsmiljöns karaktär och ge en god 
helhetsverkan och framkomlighet. Längsta fria höjd på gatan är 2,5 
meter.

Vad är en skylt?
Skylt är definierat i plan- och 
byggförordningen (PBF) som 

en tavla, bildskärm, skylt, flagga, 
ljusprojektion eller liknande, 

med syfte att förmedla reklam, 
information eller liknande.



Övriga upplysningar
Tillstånd för alkoholservering
Ansökan om tillstånd för alkoholservering görs hos socialnämnden.
Ansökningsformulär finns på Skövde kommuns hemsida:
www.skovde.se/serveringstillstand

Verksamhet med alkoholtillstånd ska ha avgränsning mot gata och 
bara en entré.

Godkännande/registering av livsmedelsanläggning
Anmälan om registrering ska göras till Miljösamverkan östra 
Skaraborg om du hanterar livsmedel. 



Kontaktuppgifter
Skövde Cityförening
Telefon 0500-43 58 00
Mail centrumledare@skovdecity.se
Webb www.skovdecity.se

Skövde kommun (kontaktcenter)
Telefon 0500-49 80 00
Mail skovdekommun@skovde.se
Webb www.skovde.se

Polismyndighet (tillståndshandläggare)
Telefon 114 14 
Mail tillstand.vast@polisen.se
Webb www.polisen.se

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Telefon 0500-49 36 30
Mail inf@omiljoskaraborg.se
Webb www.miljoskaraborg.se


