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1 Uteservering, definition och förtydligande 

En uteservering är en fast anordning som i första hand ligger i direkt anslutning till den 

ordinarie verksamheten. Uteserveringen kan vara fast kvarvarande under en dag, för att 

tillfullo plockas in kvällstid eller fast kvarvarande under en säsong, sommar eller vinter.  

Om uteserveringen ligger en bit ifrån den ordinarie verksamheten kallas denna för satellit 

men är fortfarande en uteservering. En satellit får endast ställas upp sommarsäsong. Om 

uteserveringen är en satellit ska det tydligt framgå till vilken verksamhet den tillhör och i 

första hand vara belägen i naturlig anslutning till den aktuella verksamheten. 

En uteservering ska tydligt avgränsas med blomlådor, smidesstaket eller vad som är godkänt 

enligt Skövde kommuns riktlinjer och designmanualer. Allt som rör verksamheten – 

blomlådor, trottoarpratare, menyblad, bord, stolar med mera ska placeras inom godkänd yta 

för servering. 

Uteserveringar på nedan platser ska vara säsongsbetonade och inneha tillståndsbevis från 

polismyndigheten. Vid större event och andra större aktiviteter kan uteserveringar kring 

torget behöva minska sin yta och så kallade satelliter kan behöva tas bort tillfälligt under 

arrangemanget. 

Riktlinjerna för markupplåtelse gällande uteservering gäller sommarsäsong. Vintertid kan 

måtten behöva anpassas efter snöröjningsmöjligheter och liknande. 

1.1 Storlek och placering 

Maximal storlek på uteserveringar varierar beroende på var de är placerade. 

Satelliter, det vill säga mindre uteserveringar på torgytan, ska placeras enligt bilaga samt 

anpassa sin placering med hänsyn till tillgänglighet för allmänheten till torgytan. 

Uteserveringens avgränsning – staket, blomlådor eller annan godkänd avgränsning, ska 

rymmas inom serveringsytan. 

För de uteserveringar som angränsar till trappa, räcke, fontän eller annan avgränsning, ska 

uteserveringen upphöra på så vis att minst 1 meter är fri för framkomlighet.  

Brunnar, avvattningsrännor och andra fasta anordningar på och invid torgytan får inte tas i 

anspråk inom en satellit eller uteservering utan att få godkänt av markägaren (Skövde 

kommun). 

1.1.1 Gator som omger Hertig Johans torg och har möjlighet för uteservering 

Uteserveringar på Hertig Johans torgs östra sida, Rådhusgatan, får ha högsta tillåtna bredd 8 

meter. 



I norra delen får uteserveringen maximalt vara 5 meter från fasad, för att sedan snett nå 

maximalt 8 meter. I södra delen får uteserveringen maximalt vara 5 meter från fasad, för att 

sedan snett nå maximalt 8 meter. Detta med hänsyn till framkomlighet för blåljusmyndighet 

med flera. Uteserveringen får endast vara framför den egna verksamhetens fasad. Undantag 

uteserveringen i den södra delen som maximalt får nå 4 meter söder om fasad mot Hertig 

Johans gata. 

 

Uteserveringar på Hertig Johans torgs södra sida, Hertig Johans torg södra körbana, får ha 

högsta tillåtna bredd 2,5 meter. Detta med hänsyn till utrymme för blåljusmyndighet. 

Uteserveringen får endast vara framför den egna verksamhetens fasad. 

Uteserveringar på Hertig Johans torgs norra sida, Hertig Johans torg norra körbana, får ha 

högsta tillåtna bredd 6 meter. Uteserveringen får endast vara framför den egna 

verksamhetens fasad. 

1.1.2 Satelliter på Hertig Johans torg 

1. Satellit väster om Rådhusgatan, söder om Hertig Johans torg norra körbana, får ha 

högsta tillåtna längd 17 meter längs med Rådhusgatan och högst 10 meter i bredd. 

Satellit får endast vara framför eller i anslutning till den egna verksamheten. 

 

2. Satellit väster om Rådhusgatan, norr om Hertig Johans torg södra körbana, får ha 

högsta tillåtna längd 5 meter längs med Rådhusgatan och högst 12 meter i bredd. 

Satellit får endast vara framför eller i anslutning till den egna verksamheten. 

 

3. Satellit öster om Storgatan, söder om Hertig Johans torg norra körbana, får ha högsta 

tillåtna bredd 5meter längs med Storgatan och högst 10 meter i längd.  

Satelliter får endast uppföras under sommarsäsong. 

För förtydligande av placering av satellit, se bilaga till riktlinjer för nyttjande av Hertig Johans 

torg. 

1.2 Parasoll och väderskydd 

Till en uteservering kan en verksamhet välja att tillföra parasoll eller liknande väderskydd. På 

uteserveringar vid fasad ska parasoll och väderskydd placeras direkt framför den egna 

fasaden och ska rymmas inom serveringsytan. 

På satelliter ska parasoll och väderskydd rymmas inom godkänd serveringsyta. 

1.2.1 Gator som omger Hertig Johans torg och har möjlighet för uteservering 

Parasoll på Hertig Johans torgs östra sida, Rådhusgatan, får ha högsta tillåtna bredd 5 meter 

från fasad och högsta tillåtna längd 6 meter längs med fasad. Parasoll får endast vara framför 



den egna verksamhetens fasad. 

Undantag gäller för den södra delen där parasoll är godkänt 4 meter söder om fasad mot 

Hertig Johans gata, dock inom godkänd serveringsyta. 

Parasoll på Hertig Johans torgs södra sida, Hertig Johans torg södra körbana, får ha högsta 

tillåtna bredd 2,5 meter från fasad och högsta tillåtna längd 6 meter längs med fasad. 

Parasoll får endast vara framför den egna verksamhetens fasad. 

Parasoll på Hertig Johans torgs norra sida, Hertig Johans torg norra körbana, får ha högsta 

tillåtna bredd 5 meter från fasad och högsta tillåtna längd 6 meter längs med fasad. Parasoll 

får endast vara framför den egna verksamhetens fasad. 

1.2.2 Satelliter på Hertig Johans torg 

1. Parasoll på satellit väster om Rådhusgatan, söder om Hertig Johans torg norra 

körbana, får ha högsta tillåtna storlek 5 x 5 meter. Maximalt fyra stycken parasoll får 

sättas upp på platsen och ska rymmas inom satellitens godkända yta. 

 

2. Parasoll på satellit väster om Rådhusgatan, norr om Hertig Johans torg södra 

körbana, får ha högsta tillåtna storlek 5 x 5 meter. Maximalt två stycken parasoll får 

sättas upp på platsen och ska rymmas inom satellitens godkända yta. 

 

3. Satellit öster om Storgatan, söder om Hertig Johans torg norra körbana, får ha högsta 

tillåtna storlek 5 x 10 meter. Maximalt ett stycken parasoll får sättas upp på platsen 

och ska rymmas inom satellitens godkända yta.  

Satelliter får endast uppföras under sommarsäsong. 

För förtydligande av placering av satellit, se bilaga till riktlinjer för nyttjande av Hertig Johans 

torg. 

2 Fria ytor 

Hertig Johans torg ska vara en plats för spontana och sociala möten och ska därmed till 

större delen av året vara tillgängligt för allmänheten. I de fall det inte sker evenemang och 

andra större aktiviteter ska ytan vara fri från avgränsningar och upplevas som en öppen, 

tillgänglig och fri yta. För förtydligande av fria ytor, se bilaga till riktlinjer för nyttjande av 

Hertig Johans torg. 

2.1 Evenemang och andra större aktiviteter 

Några gånger under året sker större evenemang och aktiviteter i Skövde centrum. Under 

dessa tillfällen kan hela torgytan nyttjas. I detta fall menas även de ytor som är avsedda för 

torghandel och tillfällig försäljning och i vissa fall även ytorna för satelliter. Ytorna som avses 



visas i bilaga. 

Evenemangen och aktiviteterna behöver anpassa sin verksamhet till fasta möbler och andra 

ting på torgytan.  

2.2 Manifestationer, offentliga sammankomster och liknande 

I de fall torget inte är uppbokat för annan verksamhet finns möjlighet att nyttja torget för 

manifestationer, offentliga sammankomster eller liknande. I dessa fall ska torget vara 

tillgängligt för allmänheten under hela tillställningen. Ytan som avses visas i bilaga. 

3 Daglig försäljning och visning av produkter 

Daglig försäljning och visning av produkter gäller alla de verksamheter som tillfälligt eller 

återkommande säljer eller visar sina produkter från tält, bord, vagn eller fordon. Dessa 

verksamheter ska följa de regler för Torghandel som beslutats av kommunfullmäktige (KF § 

58/18) och ska placeras inom avsedda platser för torghandel. Ytan som avses visas i bilaga. 

När dessa platser är fullbokade finns inga övriga platser att tillgå på Hertig Johans torg. 

 


