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Uteserveringar vintern 2020/2021 

Med anledning av COVID - 19 försöker Göteborgs Stad göra det möjligt att ha helt eller 
delvis inbyggda uteserveringar även under vintersäsongen 2020/2021. 

Det finns flera utmaningar med att ha uteserveringar på Göteborgs torg och trottoarer 
vintertid. Det kan till exempel behöva utföras gatu- och ledningsunderhåll på gatan där du 
har din verksamhet och ibland behöver vi röja bort snö för att skapa framkomlighet. Men 
trots det, kan det finnas möjlighet att ha en enkel uteservering under vintersäsongen.  

Göteborgs Stad har nu även gjort det möjligt att söka bygglov för helt eller delvis 
inbyggda uteserveringar för vintersäsongen 2020/2021. Tanken är att en utökad 
möjlighet att ha uteserveringar under vintern ska bidra till en minskad spridning av 
COVID - 19. De förändrade reglerna kring bygglovpliktiga uteserveringar gäller bara 
vintersäsongen 2020/2021, utifrån att vi befinner oss mitt i en pågående pandemi.  

Enkel uteservering 
En enkel uteservering är: 

 Enkel och lätt att montera ner, vilket till exempel behöver göras snabbt på grund
av väderförhållande, gatu- och ledningsunderhåll med mera. Därför får
uteserveringen inte ha golv.

 Begränsad till en yta som är mindre än halva gångbanebredden.

 Anpassad till alkoholtillståndet, det vill säga att avgränsning och möblering håller
sig inom alkoholtillståndets område.

 Storleken anpassad efter trottoar-typ. På trottoarer med många fotgängare ska det
finnas ett fritt passagemått på tre och en halv meter, på trottoarer med mindre
antal fotgängare ska fritt passagemått vara två och en halv meter och på trottoarer
med gatuvärme gäller samma mått som under sommarsäsongen. Bedömningen av
uteserverings storlek görs av polismyndigheten och trafikkontoret.

 Inte bygglovspliktig, se ”Helt eller delvis inbyggd uteservering”.

Du behöver tillstånd från polismyndigheten, så kallad markupplåtelse, om du vill ha 
en enkel uteservering på Göteborgs Stads mark. Mer information om hur du kan 
använda stadens mark hittar du på goteborg.se. 

Helt eller delvis inbyggd uteservering 
En helt, eller delvis, inbyggd uteservering har en eller flera av följande: 

 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 glasavgränsningar, som kan skjutas upp mer än 110 cm från
marken.

 Markiser eller utfällbara tak med stödben, samt alla fasta tak.
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 Flera sammanlänkade parasoller eller parasoller som ska fästas i fasaden.

Du behöver bygglov från stadsbyggnadskontoret om du helt, eller delvis, bygger in din 
uteservering. Du som har ett säsongslov sedan tidigare måste göra en ny ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för perioden 2020-11-01 – 2021-10-31, och du slipper därmed att 
göra en ny ansökan inför sommarsäsongen 2021. Beskriv i ansökan att det tidsbegränsade 
behovet är kopplat till COVID -19. Motiveringen av det tidsbegränsade behovet måste 
vara tydlig, till exempel att uteserveringen gör det möjlighet att erbjuda rymligare lokaler 
med mindre trängsel under den pågående smittspridningen av COVID -19.  

Stadsbyggnadskontorets handläggare avgör sedan om det går att ge bygglov. 
Uteserveringar vintertid innebär att vi behöver granska andra saker än vad som behövs 
sommartid, till exempel snölaster, snöras från huvudbyggnad och hur grannar upplever en 
uteservering under vintern. I övrigt görs det alltid en individuell bedömning, utifrån 
förutsättningarna på platsen. 

Du som verksamhetsinnehavare kan behöva ta över ansvaret för att hålla ytan fri från snö, 
om kommunens möjlighet att snöröja runt serveringen begränsas. Detta kommer hanteras 
i tillståndsprövningen för markupplåtelsen. 

Du behöver tillstånd från polismyndigheten, så kallad markupplåtelse, om du vill ha en 
helt, eller delvis, inbyggd uteservering på Göteborgs Stads mark. Mer information om 
hur du kan använda stadens mark hittar du på goteborg.se.  

Andra nyttiga kontakter 
 Polisen – frågor om tillstånd för uteservering på offentlig plats.

 Tillståndsenheten, Social Resursförvaltning – frågor om alkoholtillstånd.

 Räddningstjänsten – frågor om brandsäkerhet.

 Miljöförvaltningen - frågor om ljudvolymer och belastning av toalett.

Har du följdfrågor om bygglov för uteservering? Välkommen att kontakta 
stadsbyggnadskontorets kundservice på 031- 368 19 60 eller på 
kundservice@sbk.goteborg.se.  

Har du följdfrågor om tillstånd för uteservering på Göteborgs stads mark? Välkommen att 
kontakta trafikkontoret på 031-365 00 00 eller på upplatelse@tk.goteborg.se. 

Med vänliga hälsningar 

Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret 
Göteborgs Stad 


