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Uteserveringar vintern 2020/2021 - 
Inriktningsbeslut 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

Besluta om inriktningen att kunna medge tidsbegränsade bygglov för uteserveringar 

under vintern 2020/2021 efter ansökan och individuell hantering. 

Sammanfattning 
Med anledning av rådande läge med Covid-19 har önskemål om att kunna ha kvar sina 

uteserveringar inkommit till Göteborgs Stad. Syftet är att minska trängseln, och på så sätt 

minska smittspridningen, men även skapa bättre förutsättningar att bedriva sin 

verksamhet med anledning av covid-19. 

Tillsammans med trafikkontoret har stadsbyggnadskontoret sett över möjligheter och 

hinder för detta på allmän plats. Inriktningen avser dock både allmän plats och 

kvartersmark. 

Frågan för byggnadsnämnden att hantera är möjligheten att kunna få tidsbegränsat 

bygglov för en bygglovspliktig uteservering under vintern 2020/2021. Då detta vanligtvis 

inte är fallet föreslås därför en annan inriktning under denna vinter. Då olika 

uteserveringar har olika förutsättningar måste alla ansökningar hanteras individuellt med 

en vanlig bygglovshantering. 

Redan idag finns möjligheter att anordna olika typer av uteserveringar även vintertid. 

Framförallt handlar det då om enklare serveringar i form av bord och stolar som ställs ut.  

Vår bedömning är att detta är det alternativ som kommer att vara det mest gångbara för 

många restaurang- och caféägare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Möjligheten att kunna ha en uteservering även under vintern i år ser många café- och 

restaurangägare som en åtgärd som kan ha en positiv inverkan på företagets möjlighet att 

bedriva verksamhet och därmed dess ekonomi. 

Ur stadens perspektiv kan vi se att det finns positiva effekter utifrån att företagen kan 

fortsätta att bedriva sin verksamhet. Detta ser vi bidrar till stadsliv och får direkt eller 

indirekt en positiv inverkan på stadens ekonomi. 
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Den negativa inverkan detta kan få är att det försvårar och fördyrar driften av våra 

allmänna platser under vintertid. Utifrån detta ser trafikkontoret också att det finns risker 

för skadeståndsanspråk om vinterväghållningen inte kan fungera på ett önskvärt sätt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Samverkan 
Inte aktuellt med facklig partssamverkan. 
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Ärendet  
Frågan för byggnadsnämnden att hantera är möjligheten att kunna få tidsbegränsat 

bygglov för en bygglovspliktig uteservering under vintern 2020/2021 efter ansökan och 

individuell hantering. Då detta vanligtvis inte är fallet föreslås därför en annan inriktning 

under denna vinter. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av rådande läge med Covid-19 har önskemål om att kunna ha kvar sina 

uteserveringar inkommit till Göteborgs stad. Syftet är att minska trängseln, och på så sätt 

minska smittspridningen, men även skapa bättre förutsättningar att bedriva sin 

verksamhet med anledning av covid-19.  

Tillsammans med trafikkontoret har stadsbyggnadskontoret sett över möjligheter och 

svårigheter för detta på allmän plats. Inriktningen avser dock både allmän plats och 

kvartersmark. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Redan idag finns möjligheter att ha uteserveringar av det enklare slaget på allmän plats. 

Dessa uteserveringar ska vara enkla att montera ner exempelvis på grund av 

väderförhållanden, gatu- och ledningsunderhåll mm. De ska därför inte vara 

bygglovpliktiga och får inte förses med golv. 

Helt eller delvis inbyggda uteserveringar som kräver bygglov får vanligtvis 

tidsbegränsade bygglov fram till 31 oktober och ska från den 1 november vara 

nedmonterade. 

Om uteserveringen ska ligga på allmän plats krävs markupplåtelse från polisen för 

nyttjande av platsen. För Göteborgs Stads räkning hanteras detta av trafikkontoret.  

Trafikkontoret ser i dagsläget att det endast kommer att vara inom vissa områden i staden 

de har möjlighet att medge markupplåtelse under vintern, då detta påverkar planerade 

arbeten såväl som vinterväghållningen. 

Det kommer därför vara av stor vikt att den som vill ha en uteservering på allmän plats 

under vintern säkerställer att markupplåtelse kan fås innan man söker bygglov. 

Det är också viktigt att förstå att kraven avseende konstruktionerna kommer att skilja sig 

från sommarens uteserveringar. För anläggningar som ska klara vinterförhållanden krävs 

att de bland annat klarar snölaster. Det gör att flera av de uteserveringar som idag finns 

uppbyggda runt om i staden inte kommer kunna stå kvar i det skick de nu har. Det 

innebär alltså att man kan behöva bygga upp en ny uteservering. Med anledning av det 

tror kontoret att det för många av stadens restauranger och caféer är en bättre lösning att 

ha en enkel uteservering, som inte kräver bygglov. 

En farhåga som har uppdagats är risken för att uteserveringarna inte kommer att nyttjas 

för servering utan stå tomma och mörka, eller nyttjas som förråd, och ge en otrygg 

upplevelse i stadsmiljön. Det önskvärda är att dessa uteserveringar ska tillföra 

stadsrummen något genom att vara öppna, upplysta och trevliga. Nyttjandegraden av 

uteserveringarna går dock inte att styra i bygglovet. 

Då de tidsbegränsade lov som ges för uteserveringar inte går att förlänga krävs att man 

kommer in med en ny ansökan. Om man har för avsikt att ha en uteservering även under 
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sommaren 2021 ser vi att det kan vara lämpligt att ansöka om tidsbegränsat bygglov för 

perioden 2020-11-01 – 2021-10-31. Det underlättar hanteringen för sökande såväl som 

stadsbyggnadskontoret. 

Alla ansökningar kommer att hanteras individuellt med en vanlig bygglovshantering. 

Stadsbyggnadskontoret ser att det finns förutsättningar för att lätta upp möjligheterna att 

medge tidsbegränsade bygglov för uteserveringar under vintern 2020/2021. Detta ska då 

göras med det tidsbegränsade behov som Covid-19 medför. Detta måste motiveras tydligt 

i ansökan. 
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