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Villkor - matvagnar, food trucks 

Stenungsunds kommun har tagit fram villkoren med stöd av ordningslagen (1993:1617)  

3 kap 15 §. 

 

Tillståndshavaren har att iaktta lokal ordningsstadga för Stenungsunds kommun (KF:s Handl 

2001-09-10 § 100:)  

 

Sökanden skall lämna uppgift om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress 

och telefonnummer enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och 

marknadshandel.  

 

Skylt med tillståndshavarens namn, adress och telefonnummer sätts upp på försäljningsplatsen 

enligt Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning.  

 

Fordonet storlek får vara max 3.500 kg och kräva B-licens samt skall vara svenskregistrerat.  

 

Platser där uppställning av food trucks får ske framgår av bifogad förteckning och skiss. Där 

framgår även hur många truckar som får stå samtidigt på platsen. 

Observera att vissa platser ej kan nyttjas vid vissa tillfällen, eftersom platsen då ingår i ett 

större evenemang. Vilka platser det gäller framgår av bifogad förteckning.  

 

Utöver uppställning av fordonet medges att man får ställa ut tre (3) s.k. ståbord på de platser där 

det är lämpligt. Dessa skall placeras så att de inte försämrar framkomligheten för gående mm.  

 

Tillståndshavaren måste ansöka om en dispens för att parkera matbilarna i strid mot gällande 

trafikföreskrifter. Dispens sökes hos Stenungsunds kommun, kommun@stenungsund.se eller  

0303-73 00 00.  

 

Livsmedelsanläggningen ska registreras hos miljö- och hälsoskydd, om den inte redan är 

registrerad. Verksamheten ska följa livsmedelslagstiftningen.  

 

Tillgång till el, vatten eller avlopp finns ej. 

 

Riktvärden för ljudnivåer är 45 dbA tio (10) meter ifrån ljudkällan. Avstånd från ljudkälla till 

bostad skall vara minst 10 m. Om verksamhet pågår senare än 22.00 skärps kravet till 40 dbA. 

Food trucks som kör inom kommunen skall följa detta riktvärde när det gäller buller från el-

aggregat.  

 

De aggregat som används skall drivas på miljöklassat bränsle.  

 

Stenungsunds kommun samarbetar med Skatteverket och förutsätter att verksamheten följer 

gällande regler och lagar då vi verkar för schysst konkurrens.  
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Tillstånd ges maximalt till och med mars. 

 

Det erbjuds två tidpunkter att bedriva matförsäljning på platserna: 

 

   • 10.00 - 15.00  

   • 15.00 - 20.00  

 

Inom dessa tidsintervall ingår iordningsställande och avstädning av området. 

 

För att samtliga truckar skall få samma möjligheter att nyttja samtliga platser begränsar vi 

antalet ”besök” på samma plats och klockslag till tre tillfällen per vecka. Eventuellt outnyttjad 

tid och plats kan få tas i anspråk efter 60 minuter. 

 

Kommunen ser gärna att ni försöker utnyttja möjligheterna att vara ute och sälja minst fyra 

dagar i veckan. 

 

Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till 

verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick. 

 

Foodtrucken skall vara försedd med handbrandsläckare. Om brandfarlig vara hanteras skall 

MSB´s och SÄI´s föreskrifter följas. Hanteras större mängd än 60 liter gasol skall tillstånd sökas 

hos Räddningstjänsten. 

 

Erforderligt utrymme för gång- och cykeltrafik samt räddningstjänst och dess framkomlighet ska 

tillgodoses. 

 

Tillståndshavaren ansvarar för både person- och sakskador orsakade genom upplåtelsen och 

ombesörjer/bekostar avhjälpandet av eventuella skador. 

 

Brunnar, kopplingsskåp, belysningsstolpar, vägmärken och dylikt får ej täckas eller blockeras. 

 

Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att på egen bekostnad borttaga vagn, material, 

ställningar och andra anläggningar inom upplåtet område om kommunens arbete så påfordrar. 

 

Tillståndet är personligt och kan ej överlåtas. 

 

Tillstånd kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen 

föreligger. Skäl för uppsägning kan bl.a. vara upprepade brister i städningen eller att man bryter 

mot tidpunkterna. 

 

Den som får tillstånd ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan 

myndighet gällande t.ex. brandsäkerhet, hälsa, miljö och avfall. 

 

Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller ej för upplåtelse enligt ordningslagen. 

Rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd föreligger inte. 
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Tillsyn  

Tillsyn sker som brukligt genom Miljö- och hälsoskydd, Plan, Räddningstjänsten samt Polisen.  

 

Kostnader för food truckverksamheten  

Med tillståndet uppkommer kostnader/avgifter som kan justeras efter hand. 

 

 Mark och exploatering fakturerar 2 000 kronor per månad i markavgift under perioden 

april till och med oktober (november-mars är avgiftsfritt). 

 Polisansökan kostar 700 kronor 

 Miljö- och Hälsoskydd, registrering av livsmedelsanläggning kostar 981 kr samt 

tillkommer kostnad för livsmedelstillsyn.   

 Räddningstjänst. Normalt kan en food truck hållas under tillståndspliktig mängd gasol 

som är 60 liter. Om tillståndspliktig mängd brandfarlig vara hanteras är kostnaden cirka 

3000-4000 kr (tillståndet har en giltighetstid på 5-10 år) 

 Plan/Trafik (avgift för dispens tas i dagsläget ej ut) 

 
 

Ansökan 

Ansökan om offentlig plats görs hos Polisen enligt länken nedan: 

 https://polisen.se/Service/Tillstand/Anvandande-av-offentlig-plats/) 

Bifoga affärsplan med din ansökan. 

 

Kontakt 

Näringslivsutvecklare 

Alexander Kassay 

0303 - 73 83 82 

alexander.kassay@stenungsund.se 
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