
                                                                                                                                                              
”Tillsammans hjälps vi åt för att skapa förutsättningar för minskad smittspridning av covid-19 

under kommande säsong” 

 
 

 
Berg- och Härjedalens kommun E-post: Mob@berg.se |  
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Tillfälliga byggnationer, tillstånd och lov 
Checklista inför vintersäsongen 

Vi närmar oss vintersäsongen och för att vi ska kunna följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer för minskad smittspridning och samtidigt ta emot boende och 
besökare planeras kanske en del förändringar av verksamheter. Här är en checklista för dig 
som har servering eller restaurangverksamhet. 

Byggnation 

• Tänk på att vara ute i god tid! En ansökan om bygglov ska enligt lagen få ett beslut senast inom 10 veckor från 

dess att ansökan är komplett. Vår ambition är såklart att det ska gå betydligt snabbare än så. 

• För att pröva din ansökan krävs rätt ritningsunderlag. Situationsplan, fasadritningar, planritningar och 

sektionsritningar krävs alltid för denna typ av prövning. Ritningarna ska vara tydliga och skalenliga.  

• Förklara i text hur åtgärden är av tillfällig karaktär och tillgodoser ett tillfälligt behov.  

Mer information om bygglov, ritningsunderlag och blanketter hittar du på www.berg.se el www.herjedalen.se  
under Bygga, bo och miljö 
Kontaktuppgifter byggenheten: mob@berg.se eller 0687-161 00. Måndag-fredag: 09.30-11:30 samt 13.00-15:30 

 

Serveringstillstånd 

• Innan du skickar in en ansökan om serveringstillstånd är det viktigt att fundera på lämpligheten. Tänk över 

lokalens placering och utformning, matutbud och öppethållande etc.  

• Kompletta handlingar gör att vi kan handlägga ansökan snabbare.  

• På www.berg.se  och www.herjedalen.se hittar du ansökningshandlingar och viktig information. 

Kontaktuppgifter för alkohol/serveringstillstånd:  Lisa Ahlstedt: 0687-165 08, lisa.ahlstedt@berg.se  
                                                                                           Åsa Eising: 0687-165 07, asa.eising@berg.se 

 

Livsmedel och Covid-19 smittskyddsåtgärder 

• När du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du anmäla registrering av din verksamhet till kommunen, 

senast 14 dagar innan du planerar att starta verksamheten. För ny registrering se blankett på  www.berg.se  och 
www.herjedalen.se under Bygga, bo och miljö 

• Betydande ändring som rör livsmedel anmäls till oss på miljö och bygg, mob@berg.se   

• Fundera på hur många personer som ryms i dina lokaler/uteservering/tält utan att trängsel uppstår. Säkerställ 

att kunder informeras och att personalen är insatta i nuvarande lagstiftning och arbetar för att undvika trängsel. 
Ha också en plan för hur din verksamhet ska agera om det uppstår trängsel på ditt serveringsställe. 
Kontakt livsmedel: anette.roth@berg.se  catrin.silfver@berg.se  lars.holst@berg.se  tina.dyrvold@berg.se  
eller tel 0687-165 30 (Anette), 165 29 (Catrin), 165 31 (Lars), 165 37 (Tina) 

 

Miljö - Avlopp 

• Kontakta en miljöinspektör för att redogöra för planerad toalettlösning. Observera att toalettbyggnad kan 

omfattas av bygglovsplikt.  
Kontakt miljöavdelningen: mob@berg.se eller 0687-161 00 vxl  

 

Brandskydd i tillfälliga publika lokaler 

• För tillfälliga byggnader som är lovpliktiga ska det tas fram en brandskyddsbeskrivning. 

• Hantering och förvaring av brandfarlig vara kan omfattas av tillståndsplikt, för mer information kontakta 

räddningstjänsten.  
 Räddningstjänsten Jämtland 

www.rtjamtland.se  (under ”organisationer” finns information om arrangemang i tält) 
info@rtjamtland.seTel 063-14 80 00 

 


