Redogörelse för samrådsremiss kring riktlinjer för uteserveringar
Samrådsremiss pågick till och med 2015-03-09 efter beslut om samrådsremiss i Byggnadsnämnden
2015-03-12, §7. Materialet har funnits tillgängligt på Byggnadskontoret och på kommunens hemsida
under remisstiden. Informations- och diskussionsmöte anordnades för företagarna 17 februari och
Byggnadskontoret deltog på Företagarna i Perstorps månadsmöte 3 mars.
Leif Jönsson framför: Jag tycker det är trevligt och ger liv åt kommun med uteserveringar etc. MEN
jag tycker när man beviljar uteservering mot att ta bort 5 parkeringsplatser utanför
pizzerian/Systembolaget då är det för bra... alla vi som bor på Köpmangatan har redan problem med
att komma in och ut från våra hus, och när uteplatsen på Köpmangatan vid Systembolaget etablerar
sig, tappar det direkt 5 platser. PS. inte många under hela sommarn som sitter där, mest tomt.
Jag kommer inte godkänna det 2015 utan kommer att överklaga om det ansöks om bygga på
parkeringen.
Byggnadskontorets kommentar: Synpunkten hanteras i samband med eventuellt bygglovärende.
Räddningstjänsten framför: Räddningstjänsten har inget att erinra mot de föreslagna riktlinjerna för
uteserveringar och skyltar, eftersom de såg att det fanns med hantering av gasol till terrassvärmare
och liknande uppvärmning och matlagning.
Söderåsens miljöförbund har inga synpunkter. Det är bra att det finns en rad om att verksamheterna
ska kontakta Söderåsens miljöförbund för kontroll av eventuella tillstånd.

Polisen framför att man tycker att förslaget till riktlinjer för uteserveringar som genomarbetat och
gediget samt som välformulerat och tämligen lättfattligt. Ur ordnings- och säkerhetsperspektiv är det
många saker som är bra i förslaget. Polismyndigheten ställer sig därför positiv till förslaget i sin
helhet och tillstyrker det.
Kommunstyrelsens arbetsutskott undrar hur man tänker när man skriver kommunen ”kommunen
tillhandahåller avgränsning av centrum” och önskar ett förtydligande av det. Au anser att det räcker
att avgränsningens höjd står nämnd på ett ställe d.v.s. i stycket där det anges 0,9-1,1 m. Generellt
anser au att det är viktigt att underlätta för näringsidkarna och man anser det viktigt med ett levande
centrum.
Byggnadskontorets kommentar: Centrumgruppen har tagit fram en av gränsning av det som idag
betraktas som centrum i Perstorp. Tanken är att denna avgränsning ska användas när riktlinjer tas
fram för de centrala delarna och för investeringar i den fysiska miljön t.ex. upprustning av gator och
torg. Då avgränsningen för det som betraktas som centrum kan ändras över tid har
Byggnadskontoret valt att inte ta med avgränsningen i riktlinjerna utan tillhandahåller denna via
hemsida m.m.
Handikapporganisationerna yttrar: Under rubriken Uteserveringens mått, sid 4 vill de ha tillagt efter
”Möjlighet finns att ta handikapplatser i anspråk för uteservering” – dock ej handikapplatser.
Under rubriken väggar sid 5. Rep är inte lämpligt för synsvaga då det är svårt att få det spänt och i
kontrast. För att kontrasten ska vara bra för synsvaga vill de att kontrasten ska vara 0,4 NCS eftersom
beläggningen på allmänna platser/gångbanor varierar mycket i Perstorp. Sid 6. De anser att en tvärslå
är alldeles för hög, vi förordar 10 cm över marknivå Golv sid 7: En maximal lutning på 1:12 är alldeles
för brant. De förordar 1:20. Vid början och slutet av rampen ska den kontrastmarkeras motsvarande
0,4 NCS. Tak sid. 8. I de lokala ordningsföreskrifterna paragraf 9 står måttet 2,5 meter över gångbana
och lämpligt vore om dessa bestämmelser harmonierar med varandra. Möbler, sid 9 ang. reklam.
Ligger inte i fas med paragraf 10 i de lokala ordningsföreskrifterna, vilket gäller?

Önskar att man lägger till följande text: Det ska finnas tillräckligt med toaletter med hänsyn till
restaurangens kapacitet och det utökade gästantalet som uteserveringen medför. Det ska finnas
tillgång till godkända handikapptoaletter. Önskar att man inför rökförbud på samtliga uteserveringar
med hänsyn till våra astmatiker.
Byggnadskontorets kommentar: Flertalet synpunkter tillgodoses. Då det gäller lutning 1:12 enl. BBR:s
krav. Vi skriver dock in att vi rekommenderar ramp på 1:20 tillämpas om utrymme finns. Ang.
rökförbud och toaletter så har vi i nuläget inte möjlighet att ställa de kraven.
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