
 

 

Estetiske retningslinjer for uteservering i Mosjøen Sentrum 

1. Uteserveringer skal tilrettelegges slik at de kan brukes av flest mulig på like vilkår, i forhold til 

blant annet tilgjengelighet, visuell orientering og lyd. 

2. Uteserveringer føyer seg best inn i bymiljøet når bord og stoler er plassert rett på bakken uten 

gjerde eller annen avgrensing. Eventuell skjenkebevilling krever at serverings-området er 
tydelig avgrenset, men det er ikke krav om gjerde. 

3. Der avgrensning er nødvendig skal den ikke stenge byrommet ute. Uteserveringsarealer skal 

ha et åpent uttrykk, eventuell avgrensning skal derfor være beskjeden. Avgrensningen skal 
være godt utformet, tilpasset serveringsstedet samt øvrige omgivelser. 

4. Gjerder kan ha maksimal høyde på 0,9 meter. Fast forankring av stolper som skrus fast eller 
boltes ned i gatebelegget tillates generelt ikke. 

5. Kommunen kan kreve gjerder av hensyn til trafikksikkerhet, orden eller framkommelighet Da 

med krav om god kvalitet, utforming og funksjon. 

6. Uteservering skal være universelt utformet og fortrinnsvis etableres direkte på gate-belegget. 

Plattinger er et fremmed innslag i bybildet og skal i utgangspunktet ikke benyttes. Søknad 
med begrunnelse kan likevel godkjennes. Mindre høydeforskjeller kan ofte løses med trebente 

bord og stoler. 

7. Alle elementer skal være av god kvalitet med hensyn til utforming, konstruksjon, materialbruk 

og vedlikehold. Elementene skal være fleksible og lette, slik at de kan flyttes og ikke opptar 

unødvendig plass. 

8. Utemøbler skal passe inn i det urbane miljøet hvor disse brukes. Plastmøbler av billigste sort 

eller tyngre tremøbler tilpasset rasteplasser i det fri er ikke ønskelig. Møblene skal enkelt 
kunne tas bort, kunne stables eller foldes sammen. Overflater som ikke er blanke eller 

reflekterende anbefales. 

9. Lette takformer som parasoller og fritthengende markiser kan benyttes. Laveste tillatte høyde 
under slike er 2.30 meter. Hensikten er å sikre fri sikt i gaterom, på torg og plasser. Slike 

takflater kan ikke komme utenfor serveringsområde. Parasoller og markiser må harmonere 
med utemøbler og tilhørende fasader. 

10. Beplantning skal ved benyttelse gi klare markeringer på utvalgte steder, og skal ikke brukes 
som sammenhengende skjerm eller hekk. 

11. På hvert serveringsområde skal det finnes tilgjengelig søppel- og sigarettdunker. 

12. Der adkomst til serveringssted går gjennom uteservering skal det vare minst 1,5 m fri 
passasje fram til inngang. 
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