Villkor – Uteservering
Gäller med giltigt polistillstånd

Allmänt
Trafiknämndens villkor har tagits fram med stöd av ordningslagen (1993:1617) 3 kap 15 §.
Tillståndshavaren har att iaktta lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun (1995:115)
Göteborgs Uteserveringar, Regler & råd, utgiven av Göteborgs Stadsbyggnadskontor ska följas.

Tidsperiod
Avgiften för uteserveringen beräknas efter en tidsperiod av sex (6) månader av
sommarsäsongens sju (7) tillåtna månader. Den som erhållit tillstånd för uteservering när som
helst kan nyttja platsen under perioden 1 april - 31 oktober.

Utformning
Avgränsning till uteservering fast monterade i mark tillåts inte.
Skyltar får inte stå utanför placeras utanför upplåtet område, undantag är matsedel direkt på
avgränsningen/staketet. I de fall avgränsning med markis eller liknande sätts upp, ska eventuellt
reklambudskap på denna vara vänd inåt på uteserveringen.
Beachflaggor tillåts inte inom upplåtet område.
Kraven vad gäller tillgänglighet som finns angivna i Plan- och bygglagen (PBL) ska uppfyllas.
Uteserveringen ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga.
Har serveringen en godkänd uppbyggnad måste den anpassas enligt PBL Ramp ska finnas inom
det upplåtna området med lutning 1:12.

Bygglov
Är serveringen bygglovspliktig ska villkor från stadsbyggnadskontoret följas och beaktas.
Serveringen får inte etableras innan tillstånd för detta finns.

Städning
Tillståndshavaren är skyldig att inom en radie av 25 meter från uteserveringen ansvara för
bortplockning av papper och annat avfall som härrör från den upplåtna platsen.

Ljudnivå
Ljudnivån från restaurangen ska anpassas så att närboende inte utsätts för bullerstörningar från
t.ex. musik. Nivåer som inte får överskridas utomhus och inomhus hittar ni på
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Övriga villkor
Tillståndshavaren ansvarar för skador orsakade genom dispositionen och ombesörjer/bekostar
avhjälpandet av sådana skador.
Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad borttaga uteserveringen
då kommunens arbete så påfordrar.
I de fall det finns underliggande ledningar inom dispositionsområdet, kan dessa behövas åtgärdas
snabbt för att undvika skada samt för upprätthållande av erforderlig leverans av tjänster.
Samtliga betäckningar till ventiler och brandposter ska vara tillgängliga via lucka/öppning i
eventuellt ovanpåliggande tillfälligt golv.
Vid akuta situationer, då en anläggning måste rivas eller skadas för att möjliggöra akuta
driftåtgärder på ledningsnätet, får tillståndshavaren stå för alla eventuella kostnader för
återställande av den tillfälliga anläggningen.
Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas eller utarrenderas till annan.
Jordabalkens bestämmelser och besittningsskydd gäller inte för upplåtelse enligt ordningslagen.
Rätt till ersättning vid uteblivet tillstånd föreligger inte.

Övriga myndigheter och förvaltningars tillstånd
Den som får tillstånd ska följa föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan myndighet,
till exempel gällande brandsäkerhet, hälsa, miljö eller anslutningsavgifter för teknisk service som
el, vatten och avlopp.
Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen
föreligger. Beslutade tillstånd går ej att förlänga. Behövs ytterligare tid måste ny ansökan
inlämnas till Polismyndigheten för prövning i god tid.
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