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Uteserveringar i
Göteborg
Göteborgs uteserveringar är ett viktigt inslag i stadslivet på våra gator,
torg och i parker. Dessa uteserveringar betyder mycket för vårt intryck av
staden Göteborg och vi har alla ett gemensamt ansvar att samsas och göra
stadens gemensamma rum välkomnande och attraktiva. Uteserveringar
som är tillgängliga för alla, utförda med omsorg, samt väl integrerade
i stadsmiljön, i bebyggelsen och på gatan, bidrar till möten mellan
människor och ett inbjudande stadsliv. Du som planerar en uteservering
har en viktig roll - du är med och formar stans bästa platser!
Det är mycket att tänka på för dig som planerar din uteservering. Du
behöver nästan alltid ett polistillstånd för att få uppföra din uteservering
på offentlig plats, som är en plats där allmänheten ska ha tillträde. Du
behöver dessutom alltid ha markägarens godkännande. När kommunen
äger marken inhämtar polisen markägarens godkännande i samband med
tillståndsansökan. När marken ägs av någon annan, till exempel en privatperson, behöver du själv be om godkännande. Ibland behöver du också
söka bygglov eller serveringstillstånd för din uteservering. För att göra det
lättare för dig så har vi här i Göteborgs riktlinje för uteserveringar samlat
information, råd och regler som du behöver känna till när du planerar din
uteservering.
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Innan du ansöker
Innan du ansöker rekommenderar vi
att tidigt kontakta trafikkontoret för
råd om placering på allmän platsmark
och stadsbyggnadskontoret för råd om
utformning.

Sommar- och vintersäsong
Säsongen för uteserveringar under sommartid är under perioden 1 april
– 31 oktober. Säsongen för uteserveringar vintertid är under perioden 1
november – 31 mars. Du kan bara få polistillstånd för en hel sommareller vintersäsong och får då sätta upp och ta ner den när som helst under
perioden.

Ljud
En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om man
öppnar fönster och dörrar när musik spelas i restauranglokalen. Restaurangen får gärna spela musik för sina gäster, men på offentlig plats, utanför
restaurangens område, får ljudnivån inte överstiga 60 dB efter klockan
23:00. Hör av dig till miljöförvaltningen för information om ljudnivåkrav.
Kontaktuppgifter och mer information om ljudnivåkrav hittar du på
Buller från restauranger - Företagare - Göteborgs Stad (goteborg.se).

Rökning, tobak
Rökning är förbjuden på uteserveringar och du får inte heller ha rökrum
eller rökrutor där. Kontaktuppgifter och mer information om rökfria
serveringsmiljöer hittar du på Rökfria serveringsmiljöer - Företagare Göteborgs Stad (goteborg.se)
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Så ansöker du
Polistillstånd
Uteserveringar på offentlig plats kräver tillstånd från polismyndigheten,
Göteborg City/tillstånd. Kontaktuppgifter och mer information om hur
du ansöker om polistillstånd för uteservering hittar du på Uteservering |
Polismyndigheten (polisen.se).
Om uteserveringen ska placeras på Göteborgs Stads mark lämnar
Polismyndigheten ansökan vidare till trafiknämnden, som uttalar sig
om kommunens samlade villkor för upplåtelse av marken. Läs mer om
upplåtelse och avgifter på Så söker du polisttillsånd för att använda stadens
mark (goteborg.se)

Beslut om bygglov
Alla lovpliktiga uteserveringar kräver beslut om bygglov från stadsbyggnadskontoret, antingen ett permanent säsongslov eller ett tidsbegränsat
säsongslov. Säsongslov får bara användas för åtgärder som är säsongsbundna eller på annat sätt återkommande på samma plats varje år, till exempel
en uteservering som ska tas bort och sättas upp varje år. Du behöver inte
ansöka på nytt varje år - uteserveringen får sättas upp utan ny prövning,
om det sker inom ett år från det att uteserveringen senast togs ner. Den
måste då se exakt likadan ut och stå på exakt samma plats.
Vilken typ av säsongslov du kan få styrs av bland annat av detaljplanen
och förutsättningarna på platsen. Du kan få ett tidsbegränsat säsongslov
om förutsättningarna för ett sådant är uppfyllda. Bland annat ska uteserveringen då ha en tillfällig karaktär och det ska finnas ett tidsbegränsat behov för säsongsbunden utökning av serveringsyta. Du kan söka permanent
säsongslov, om din uteservering är ett komplement till användningen i
detaljplanen eller om den kan tillåtas som en liten avvikelse från detaljplanen, samt är väl utformad och integrerad i omgivningen. Kontaktuppgifter
och mer information om hur du ansöker om bygglov hittar du på Ansök
om bygglov och andra byggärenden - Göteborgs Stad (goteborg.se).

Ansökan för
att nyttja
offentlig
plats

Kommunal
mark?

Ja

Remiss för
att nyttja
kommunal
mark

Nej

Bygglovpliktigt?

Ja

Ansökan om
bygglov

Nej

Polistillstånd
för att nyttja
offentlig
plats

Alkoholservering?

Beslut
om bygglov
med startskede

Ja

Ansökan
servering av alkohol (tillståndsenheten)

Nej

Serveringstillstånd
För att sälja och servera alkohol på din uteservering behöver du ett
serveringstillstånd som också omfattar uteserveringen. Ta gärna en tidig
kontakt, så berättar tillståndsenheten vad som krävs i just ditt fall. Kontaktuppgifter och mer information om hur du ansöker om serveringstillstånd för alkohol hittar du på Serveringstillstånd för alkohol - Företagare
- Göteborgs Stad (goteborg.se).

Serveringstillstånd

Din uteservering

för servering av
alkohol
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Olika typer av uteserveringar
Vi skiljer på tre sorters uteserveringar,
beroende på hur mycket som görs på platsen
och beroende på hur öppen eller sluten
uteserveringen är. Här kan du läsa om dessa
typer.
Under rubriken Utformning längre fram beskrivs varje del i en
uteservering, såsom inramning, olika typer av väderskydd och möbler.

Öppna uteserveringar
En öppen uteservering har väldigt enkel avgränsning och är lätt att
anpassa till platsen och kan snabbt justeras eller monteras ner om det
skulle behövas på grund av väderförhållande, gatu- och ledningsunderhåll
med mera.
Uteserveringen består av enkla konstruktioner såsom staket, mindre
vindskydd, markiser och parasoller. Stadens golv, det vill säga marken på
platsen, ska i första hand användas som golv till den öppna uteserveringen.

Tänk på att:
»» Alla delar i en öppen
uteservering ska vara
lovfria.
»» På vissa platser kan
du ha kvar en öppen
uteservering året om.

Delvis slutna uteserveringar
Ju mer, större och avskärmande byggnation du gör, desto mer påverkad
blir omgivningen och desto viktigare blir utformningen, vad gäller detaljer
och material. Även sannolikheten att uteserveringen kräver bygglov ökar
med en större och mer avskärmande byggnation. Det är ofta det sammanlagda, visuella intrycket som avgör om den delvis slutna uteserveringen är
lovpliktig eller inte.

Tänk på att:
»» Det kan vara svårt att
avgöra om uteserveringen kräver bygglov, eller
inte. Ansök gärna om
bygglov för att ta reda
på det.
»» En delvis sluten uteservering tillåts bara under
sommarsäsongen.
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En delvis sluten uteservering har ofta en eller flera av
följande (kan kräva lov):
»»Fasta väggar eller räcken som är högre än 110 cm från marken och har
mindre än 50 procent genomsiktlighet. Det gäller alla material, även för
glas. Med genomsiktlighet menas luftspalten mellan materialet, till exempel utrymmet mellan två smidesstolpar i ett staket.
»»Höj- och sänkbara avgränsningar, som kan skjutas upp mer än 110 cm
från marken.
»»Markiser eller utfällbara tak med stödben.
»»Markiser, fästa i en fristående ställning.

»»Flera sammanlänkade parasoller eller parasoller som fästes i fasaden eller
annan konstruktion.

»» Dela gärna upp uteserveringen i en mindre,
delvis inbyggd del
närmast fasaden och
framför den en större,
öppen del med lovfria
åtgärder. Det är lättare
att få bygglov för en
sådan.

»»Tak

»»Uppbyggda golv som är högre än 0,6 meter från marken.

Slutna uteserveringar
En sluten uteservering är ofta svår att anpassa till omgivningen, så att
den upplevs som ett varsamt tillägg i känsliga miljöer. Även om väggarna
är delvis öppningsbara och taket är delvis möjligt att fälla ut och in döljs
fasaden bakom uteserveringen. Ju större och avskärmande den slutna
uteserveringen är, desto viktigare blir bland annat material av god kvalité
och omsorg om detaljer.

Tänk på att:
»» Slutna uteserveringar
tillåts bara i undantagsfall, under sommarsäsongen.
»» En sluten uteservering
kräver bygglov.
»» Dela gärna upp uteserveringen i en mindre,
inbyggd del närmast
fasaden och framför den
en större, öppen del med
lovfria åtgärder. Det är
lättare att få bygglov för
en sådan.
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Tillgänglighet
Allmänna platser ska kunna användas och
vara tillgängliga för alla. Uteserveringar
ska därför vara möblerade så att de är
användbara även för personer med nedsatt
rörelse- och/eller orienteringsförmåga. De
ska ha en säker och funktionell avgränsning,
som även är tydlig för synskadade. En
uteservering som har serveringstillstånd
ska ha markerade gavlar som är tydliga för
synskadade.
Framkomlighet
Framkomligheten för synskadade, rörelsehindrade, rullatorer, barnvagnar
och räddningstjänst måste garanteras. Därför ska det alltid finnas en
passage som är minst 1,5 meter bred mellan uteservering och gata. Passagen ska vara fri från hinder som exempelvis stolpar, skyltar, cykelställ, träd,
urnor och parkeringsautomater.
Om gatan har ett konstgjort ledstråk med taktila plattor ska det finnas en
fri yta på minst 0,6 meter mellan ledstråkets sinusplattor och uteserveringen. Dessutom ska gångytan mellan uteservering och gata ha en fri, slät yta
på minst 0,9 meter för att rullstolar, barnvagnar med flera ska kunna ta sig
fram bekvämt.

9

Grundregler under sommarsäsongen, 1 april – 31 oktober
Det ska alltid finnas minst 1,5 meter fri passage kvar av gångbanan, men
i vissa fall behöver det vara mer. På gator med många fotgängare, ska det
finnas minst 2 meter fri passage. Den här bedömningen görs av trafikkontoret i samband med att du söker polistillstånd för din uteservering.
Uteserveringen ska dessutom aldrig ta upp mer än halva gångbanebredden.

Grundregler under vintersäsongen, 1 november – 31 mars
Under vintersäsongen ska uteserveringarna vara enkla och lätta att ta bort,
på grund av väderförhållande, gatu- och ledningsunderhåll med mera.
Uppbyggda golv tillåts inte.
Under vintersäsongen ska det alltid finnas minst 2,5 meter fri passage kvar
av gångbanan. På gator med många fotgängare ska det finnas minst 3,5
meter fri passage. Den här bedömningen görs av trafikkontoret i samband
med att du söker polistillstånd för din uteservering. Uteserveringen ska
aldrig ta upp mer än halva gångbanebredden. På gator med gatuvärme
gäller samma mått som under sommarsäsongen.
Gågator och gångfartsområden
På gågator och inom gångfartsområden ska uteserveringen aldrig ta upp
mer än en fjärdedel av gångbanans bredd. Uteservering på motsatt sida av
gågator och gångfartsområden kan vara möjligt, om markförvaltaren och
fastighetsägaren godkänner det.
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Tillgänglighet till uteserveringen
Nivåskillnaderna ska vara så små som möjligt, helst ska uteserveringen
ligga i marknivå. Är det nivåskillnad ska det finnas en ramp. För att minimera risken att någon välter får rampen luta max 1:12, det vill säga 8,3%.
Det här betyder att om höjdskillnaden från gatan är 1 meter så behövs det
en ramp som är 12 meter lång. Rampen ska ligga inom uteserveringsytan.
Nivåskillnader och ramper ska vara säkra och kan därför behöva förses
med kontrast, avåkningskanter och/eller ledstång.
Det är platsen och byggnaden som avgör hur ramper eller trappor ska se
ut, men det finns ett antal grundregler för förbättrad tillgänglighet. Du
kan läsa om dem i Boverkets broschyr ”Enkelt avhjälpta hinder”. Den
hittar du på boverket.se.

Tillgänglighet på uteserveringen
För att någon med rullstol ska kunna ta sig in ska öppningen till uteserveringen vara minst 1 meter bred. Borden på uteserveringen ska placeras så
att en rullstol kan passera.
Av tillgänglighetsskäl bör det inom uteserveringsytan finnas sittvänliga
stolar varav några med armstöd och bord anpassade för personer med
rullstol.
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Placering
Uteserveringen placeras vanligtvis intill
den egna lokalens fasad och den får inte
vara längre än vad lokalen är på insidan av
fasaden.
Uteserveringar som ligger i hörn bör dras in en bit, så att bakomliggande
fasad fortfarande syns. Om det går bör entrén placeras på uteserveringens
långsida. Blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar ska inte placeras
utanför de yttermått som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov.
Detta gäller också för fristående uteserveringar.

Allmän platsmark
Allmän platsmark är mark inom ett område med detaljplan som är tänkt
för ett gemensamt behov, alltså till för alla att använda. Allmän platsmark
får bara tillfällig användas för en enskild verksamhet, som en uteservering
och den ska inte heller stängas av för allmänheten. Gator, torg och parker
är exempel på allmän platsmark.

Kvartersmark
Kvartersmark är all mark inom ett område med detaljplan som inte är
allmän platsmark eller vattenområde. Kvartersmark kan vara tänkt för
många olika saker. I detaljplanen står det vilken användning som är tillåten
till exempel bostäder, handel, kontor. Möjligheterna att bygga kan även
vara reglerad mer i detalj på kvartersmark. Exempelvis går det inte att
bygga uteserveringar om marken är punktprickad eller är förgårdsmark
enligt detaljplanen.
Vad som gäller för din fastighet kan du se på Detaljplan - var du bor
påverkar - Göteborgs Stad (goteborg.se)
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Utformning
Varje uteservering ska vara så omsorgsfullt
utformad som platsen kräver. Ibland kan
platsen vara mer tillåtande, ibland behövs en
strikt, sammanhållen utformning, till exempel
om flera uteservering placeras tillsammans
längs en gata eller på en plats.
Välj alltid nya material och färger utifrån de som redan finns på platsen.
Materialen ska vara smäckra, omsorgsfullt utvalda och utformade, samt
hållbara under lång tid. Materialens ytbehandling ska svara mot platsens
krav, stärka arkitekturen och stadsbilden.
För att klargöra förutsättningarna för hur just din uteservering får
se ut och placeras kan ett antal fastighetsägare och/eller café- och
restaurangägare gå samman och ansöka om ett villkorsbesked hos
stadsbyggnadskontoret. I ett beslut om villkorsbesked ingår ett
gestaltningsprogram som beskriver hur området ser ut, vad som är unikt
för platsen och hur du och dina grannar bör placera och utforma era
uteserveringar.

Tänk på att:
»» Tryckimpregnerat trä
passar sällan in i stadens
miljöer. Vill du ändå använda trä? Välj certifierat
virke med en passande
ytbehandling.
»» Avgränsningar, väggar
och tak bör inte skymma
viktiga detaljer på fasaden. Exempel: Placera
markiser under listverk
och dra in uteserveringen en bit vid hörn, så att
fasaden syns.
»»

På vissa platser är det möjligt att dela upp uteserveringen, så delen
närmast café- eller restaurangbyggnadens fasad är mer inbyggd och delen
närmast gaturummet bara har ett enkelt staket, samt bord och stolar. Med
sin öppna, yttre del upplevs uteserveringen då som en del av stadslivet,
både för gäster och förbipasserande, samtidigt som uteserveringen
får en väderskyddad del närmast fasaden. När vädret inte kräver att
avgränsningen är i uppfällt läge och när uteserveringen är stängd för
dagen ska vindskyddet sänkas ned till att bli max 1,10 meter.
En sådan mer sluten uteserveringsdel med en öppen uteserveringsdel
framför kan till exempel vara möjlig på förgårdsmark. Så kallade
förträdgårdar ska egentligen vara planterade och får inte användas
som något annat än trädgård eller annan prydlig plantering. En delvis
sluten, devis öppen uteservering kan trots detta vara ett alternativ, om en
planterad zon utefter förgårdsmarken lämnas fri.

Inramning
Inramningen är gränsen mellan uteserveringen och trottoaren, ofta någon
form av staket. Din inramning ska tala om för gäster och allmänhet vilken
yta som tillhör uteserveringen, utan att dölja eller isolera för vare sig
gästerna eller förbipasserande.
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Tänk på att:
»» Om avgränsningen ska
vara fast monterad i
Göteborgs Stads mark
behöver du tillstånd.
»» Inramningen ska vara
kännbar med käpp för
personer med nedsatt
syn, om det saknas
ledstråk förbi uteserveringen. Exempelvis med
en tvärslå 0,10–0,35
meter över marken.
Staket – kräver inte bygglov om det är lägre än 1,10 meter. Höjden räknas
alltid från där marken är lägst.
Plank – kräver oftast bygglov om det är högre än 1,10 meter. Höjden
räknas alltid från där marken är lägst. Om olika åtgärder kombineras,
exempelvis om ett plank byggs ihop med ett staket, en mur eller en altan,
kan helheten göra att bygglov krävs. En bänk med ryggstöd som är tätt
och över 1.10 och riktat utåt bedöms som lovpliktig avgränsning, alltså
som ett plank.

»» Inramningen ska inte
skymma sikten vid
korsningar och utfarter.

Höj- och sänkbara avgränsningar - kan vara lovpliktig om det är en fast
avgränsning på max 1.10 meter som har en höj- och sänkbar del. Se mer
under Delvis inbyggda uteserveringar. För att avgränsningen inte ska
vara lovpliktig får den inte ge ett dominerande eller avskärmande intryck
och ska inte heller påverka omgivningen negativt. Om avgränsningen är
gjord av glas upplevs den som mindre utestängande, eftersom det ger en
större kontakt mellan ute och inne.

Häckar och växter - är inte lovpliktiga. Det finns dock krav på att tomter
ska skötas så att det inte uppkommer olägenhet för omgivning och trafik
inte. Det finns därför rekommendationer kring höjd på häckar i närheten
av vägkorsningar och utfarter. Växtlighet är ett positivt inslag i stadsmiljön
och på din uteservering.
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Mark och golv
Det är viktigt att uteserveringarna smälter in i och upplevs som en del
av vårt gemensamma stadsrum. Möblerna bör därför placeras direkt
på marken, på det vi kallar stadens golv. Är underlaget ojämnt kan du
använda bord och stolar som går att justera. Uppbyggnader är bara tillåtna
i undantagsfall, när marken på platsen lutar mer än 8%, eller om underlaget är alldeles för ojämnt. Om du vill bygga ett golv behöver du därför
alltid tydligt beskriva och motivera varför du inte kan använda marken på
platsen som golv till din uteservering.
Uppbyggda golv blir ofta gömställen för råttor, vilket är ett allt större
problem i stadsmiljön. Vid uteserveringar har råttorna dessutom nära till
maten, som lätt kan trilla ner i springor. Golv måste därför tätas noga från
golvets överkant och ner till marken. Glipan mellan det uppbyggda golvet
och marken ska inte vara mer än 1 centimeter, oavsett om uppbyggnaden
står på hårdgjord yta eller gräs.

Tänk på att:
»» Du ska ha bygglov om
du gör ett uppbyggt golv
som är högre än 0,6
meter i någon del.
»» Ett uppbyggt golv ska
vara tillgängligt för
rullstolsburna och kan
därför kräva ytterligare
åtgärder, till exempel en
ramp inom uteserveringsytan.
»» Eventuella ledningar
under marken ska gå
att komma åt via lucka i
uppbyggda golv.
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Möbler och möblering
Möblerna är en viktig del i hur din uteservering upplevs, både vad som
är praktiskt och vad din verksamhet vill signalera. Möblerna ska anpassas
till platsen vad gäller färg, form och material, men var gärna försiktig
med starka färger på möblerna. Låt istället kuddar och filtar stå för starka
färginslag.
Möblerna ska vara stabila, robusta och beständiga, utan att vara klumpiga.
Välj möbler som passar marken och som fungerar även vid lutningar och
ojämnheter. Uteserveringen ska möbleras så att den är tillgänglig för alla.
Tunga möbler och små pelarbord gör det svårt för personer med rörelsehinder att använda uteserveringen. Möbler där bänk och bord sitter ihop
är inte tillgängliga för alla och ska därför inte användas. Det bör finnas en
fri gångyta på 1 meter mellan borden, där gäster och serveringspersonal
kan röra sig. Håll värmare, parasoller och annan utrustning borta från den
fria gångytan. Möblera med följande riktvärden: 1 sittande person per
kvadratmeter och 2,5 stående personer per kvadratmeter. Det bör finnas 1
tillgänglig sittplats per 10 sittplatser.

Tänk på att:
»» Bord, stolar och bänkar
ska ställas löst på marken
och vara lätta att flytta.
»» Undvik möbler i vitt och
aluminium eftersom de
bländar, särskilt den som
är synsvag.
»» Det bör finnas stolar,
såväl med som utan
armstöd, då detta underlättar för personer med
funktionsnedsättning.

Markis, parasoll och skärmtak
Markis, parasoll och skärmtak är, liksom möbler och möblering, en viktig
del av upplevelsen av din uteservering. Det handlar om såväl det praktiska
som vad din verksamhet vill signalera. Dessa ska därför anpassas till platsen vad gäller antal, storlek, färg, form och material. Uteserveringen bör
upplevas som luftig och lätt att justera efter behov, beroende på väderlek
och gästernas behov.
Markiser på fasad – som alltid är utfällda kräver lov. Rörliga markiser kan
kräva bygglov om de är inom ett område med detaljplan. En rörlig markis
över en uteservering kräver inte bygglov om markisduken är självbärande.
Markisen ska då kunna bära sin egen tyngd utan stödben, förankring i
mark, staket eller liknande.
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Fristående markiser – som är förankrade i marken och som alltid är
utfällda kräver bygglov. Är de tillräckligt små och smäckra kräver de i vissa
fall inte bygglov, om de fälls in när vädret tillåter och när verksamheten har
stängt för dagen.

Skärmtak – kräver bygglov. Skärmtak som går ut över allmän platsmark
kräver polistillstånd. Dessutom ska skärmtak som går ut över gångbanor
ha en fri höjd på 3,5 meter över marken, så att till exempel snöröjningseller räddningsfordon kan komma fram.
Pergola – Under förutsättning att pergolan är genomsiktlig till mer än
hälften och inte erbjuder något väderskydd så kräver den inte bygglov
oavsett höjd.
Parasoller - Flera sammankopplade parasoller eller parasoller som fästes
i fasaden eller annan konstruktion kräver bygglov, eftersom de då blir
mindre flexibla och därför antas vara utfällda oftare. De anses tillsammans
bilda ett skärmtak. Fristående, mindre parasoller behöver inte bygglov.
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Bar och serveringsdisk
Även en bar eller serveringsdisk behöver utformas och anpassas till
platsen. Den får inte dominera uteserveringen utan ska uppfattas som
väl integrerad, både i storlek och utformning. För att vara tillgänglig för
alla ska en del av disken vara max 0,9 meter hög. Har den väggar och tak
behövs bygglov.

Skyltar och reklam
Du kan ha caféts eller restaurangens namn och logotyp på till exempel inramning och markis vid din uteservering, men ska inte ha produktreklam.
Det är i första hand din verksamhet som ska synas. Alla skyltar och andra
reklambärande anordningar som ställs utanför uteserveringens område ska
ha polistillstånd och godkännande från markägare.

Tänk på att:
»» Skyltar, som inte är
caféts eller restaurangens
namn och logotyp på till
exempel markis, kan vara
lovpliktiga.
»» Menyskyltar och
trottoarpratare gör det
svårt för bland annat
synskadade att ta sig
fram. De ska därför inte
stå på offentliga platser,
som gångbanor och torg.

Uppvärmning
Har du terrassvärmare och har mer än 60 liter gasol, motsvarar 2 gasolflaskor benämnda P11, behöver du tillstånd för hantering av gasol. Det är
viktigt att förankra och placera terrassvärmare så att de inte välter och så
att markiser och parasoller går att fälla ihop. Du kan ansöka om tillstånd
för brandfarlig vara på Tillstånd brandfarlig vara - Företag & Organisation - RSGBG. El som uppvärmningskälla kan vara ett alternativ till
gasol.

Tänk på att:
»» Terrassvärmare inte får
sticka ut utanför uteserveringens yta.

Marschaller utgör en olycksrisk, särskilt för personer med synnedsättning
och bör därför undvikas. Stearinet kan också orsaka skador på markbeläggningen och är ofta svårt att få bort.
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Städning och snöröjning
Du som har polistillstånd för att använda stadens mark ansvarar för att
hålla ytan närmast serveringen fri från skräp som till exempel tuggummi,
cigarettfimpar, löv och ogräs. Uteserveringen ska inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar – den är ett serveringskomplement till
din restaurang eller ditt café. När uteserveringen stänger för säsongen ska
du städa ytan och återställa platsen till ursprungligt skick.
Vintertid är fastighetsägaren ansvarig för snöröjningen och halkbekämpningen på trottoaren utanför sin fastighet. Detta innebär att en café- eller
restaurangägare som ansöker om tillstånd för en uteservering ska tillsammans med fastighetsägaren bestämma gränserna för vem som ansvarar för
vad när det gäller snöröjning och halkbekämpning.

Bestämmelser
Ordningslagen (1993:1617), 3 kap. Allmän ordning och säkerhet
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats, m.m.
Plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov
m.m. 9, 30–31 och 33 §§
Plan- och bygglagen (2010:900), 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och
påföljder
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Hänvisningar
Bevarandeprogram - Göteborgs Stad (goteborg.se)
Arkitekturpolicy - Göteborg – modig förebild inom arkitektur (goteborg.
se)
Göteborg - modig förebild inom arkitektur (goteborg.se)
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglov-forandamal-av-sasongskaraktar/
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Kontakt

goteborg.se

Göteborgs Stad Webbrapport

E-post:
goteborg@goteborg.se

Datum

Telefon:
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

