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Göteborgs Stads Stadsmiljöförvaltningen
Besöksadress: Köpmansgatan 20 
Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00 
www.goteborg.se

Stadsmiljöförvaltningen 

Bilaga till ansökan om tillstånd för disposition av offentlig plats.  
Denna bilaga skickar du till polisen tillsammans med din ansökan.

Restaurangens/caféets namn 

Gatuadress 

Postnummer Postort

Ansvarig anordnare

Uteservering tas bort vid stängning

Beskrivning av uteservering:

Längd:  meter  Bredd:    meter          

Placering: Friliggande           Vid fasad  

Friliggande uteservering får endast uppföras i samråd med stadsmiljöförvaltningen. 

Uppbyggnad: Ja   Nej

Uppbyggnad golv, trädäck och liknande får endast ske i samråd med stadsmiljöförvaltningen 

Uteserveringen står ute dygnet runt 

Övrigt (parasoller, planteringskrukor, avgränsning etc)

Fastighetsägare som godkänt uteservering enligt angivna mått

Namn Telefon

För mer information om utformning, mått med mera www.goteborg.se/anvandastadensmark

Uteservering sommar: 2023-04-01 till 2023-10-31

Så behandlar stadsmiljöförvaltningen dina personuppgifter
Uppgifterna du lämnar i denna ansökan kommer behandlas av stadsmiljöförvaltningen men också av polisen. Information om polisens 
personuppgiftsbehandling finns på https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/. All behandling av personuppgifter på 
stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn 
till ändamålet. Stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt 
annan tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Den lagliga grunden för 
stadsmiljöförvaltningens behandling är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är stadsmiljönämnden. Har du 
frågor om stadsmiljöförvaltningens behandling eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den 
personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet. Kontaktuppgifter och mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på 
www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen 

https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/
www.goteborg.se/dinapersonuppgiftertrafikkontoret
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