Riktlinjer för foodtrucks och
matvagnar
Kungsbacka kommun utfärdar totalt max åtta tillstånd för foodtrucks och matvagnar under samma period,
varav max fyra tillstånd för icke självförsörjande fordon.
Tillståndet gäller vid mån av plats på 8 platser runt om i Kungsbacka stad, kommunen garanterar inte
platstillgången. Beroende på antalet utfärdade tillstånd varierar antalet uppställningsplatser på resp
geografiskt område, minst 4, max 8 platser finns till förfogande. Karta finns på www.kungsbacka.se,
platserna kan variera från säsong till säsong.

Tillståndets giltighet
Tillståndet är giltigt för uppställning under hel dag
Giltighetstid alt A: Tillståndet gäller under en månad
Giltighetstid alt B: Tillståndet gäller under hel säsong
Tillståndet är giltigt för uppställning på angivna platser i mån av plats. Sökande erhåller ett digitalt tillstånd.
Tillståndet ger i övrigt inte rätt att bryta mot gällande trafik- och parkeringsregler. Om det finns behov av att
uppställa/parkera eller framföra fordon på platser eller tider utöver vad som ovan anges ska en
dispensansökan skickas in till teknik@kungsbacka.se senast tre veckor i förväg. För att ansökan ska
behandlas ska sökande bifoga registerutdrag från Skatteverket F-skattesedel samt registreringsnummer på
fordonet. Innan verksamheten påbörjas ska företaget vara registrerat som livsmedelsanläggning.

Säsongen för foodtrucks
Tillståndet är tidsbegränsat och gäller en säsong under perioden 1 april till och med 31 oktober. Övrig tid kan
tillstånd ges enligt överenskommelse men med begränsat antal platser till förfogande.
Platserna kan vara undantagna ett begränsat antal dagar under säsongen vid särskilda arrangemang.
Detta uppdateras på kungsbacka.se.

Avgift
Avgiften för tillstånd för foodtrucks är enligt gällande taxa, upplåtelse tillfällig försäljning 300kr/1-3
dagar/plats eller 500 kr/plats/månad. För de fordon som kräver elanslutning tillkommer en avgift på 500
kr/månad. Alla platser ger inte möjlighet till elanslutning utan vissa platser är för de fordon som är
självförsörjande på el.
Giltighetstid A: Tillstånd 1 månad, 500 kr.
Giltighetstid B: Tillstånd hel sommarsäsong (7 månader), 3500 kr.
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Skyltning
Försäljningsplatserna kommer att vara skyltade och markerade. Skyltar sätts upp när säsongen börjar och tas
ned när säsongen slutar.

Krav på företaget och fordonet
Företaget ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket. Fordonet som används ska vara
upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Totalvikten får inte överstiga 3 500
kilogram. Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida och insida. Fordonet ska ha ett
tilltalande utseende och vara i gott skick.

Villkor och begränsningar vid nyttjande
Tillståndet gäller alla dagar kl 06–24 för en tillfällig uppställning i period upp till hel dag. När man stått
giltig period på en plats skall foodtruck/vagn flytta till annan plats i annat geografiskt område. Det är inte
tillåtet att enbart flytta till annan plats inom samma geografiska område. Verksamheten ska vara
ambulerande på de platser angivna i tillståndet. Tillståndet får endast åberopas som stöd för uppställning av
fordonet om det kan ske utan att hindra framkomligheten och utan fara för ordningen eller säkerheten i
trafiken. Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten ska med lätthet kunna flyttas
från en angiven plats till en annan. Produkterna är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande.
Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. menytavlor, extern kraftkälla eller annat. Det får inte
förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen.
Tomgångskörning får inte ske längre än en minut. Tekniska nämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per
företag och fordon.

Övrig information
Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas. Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall
samt hålla det rent och snyggt kring foodtrucken. Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan
näringsidkare. Sökanden ansöker hos polisen om användande av offentlig plats. Dispens från lokala
trafikföreskrifter ingår i markupplåtelsen som utfärdas av förvaltningen för Teknik. Försäljningsytorna kan
användas när sökanden fått tillståndet från polisen samt dispens från lokala trafikföreskrifter från
förvaltningen för Teknik.
Staden ser gärna att innehavare av tillstånd försöker utnyttjar möjligheterna att vara ute och sälja minst fyra
dagar i veckan.

Tillståndet kan återkallas
Om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid. Om gällande bestämmelser och villkor inte följs vid
uppställning med stöd av tillståndet. Om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av förvaltningen för
Miljö och Hälsoskydd till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor. Om lagar och bestämmelser för
verksamheten inte följs. Musik får spelas från högtalare inne i foodtrucken men ska följa nivåerna enl
stadens regler.

Livsmedelshantering
Alla företag som hanterar, tillhandahåller, säljer livsmedel till ”andra/allmänhet” ska vara registrerade. Om
ni redan är registrerade livsmedelsföretag skicka in en kopia på registreringen i samband med ansökan om
foodtrucks. Är ni inte registrerade använd Miljö- och hälsoskyddskontorets blankett för registrering och
skicka sedan in den till Miljö och hälsoskydd. Kontroll av ert livsmedelsföretag kan komma att utföras.

Avfallshantering
Den som driver ett företag måste enligt lag ha ett avfallsabonnemang på hushållsavfall hos kommunen.
Hushållsavfall är det avfall som uppkommer i sopkorgar och på toaletter. Det finns olika abonnemang för
sorterat och osorterat avfall. Vatten och avlopp. Ingen anslutning till allmän VA-anläggning får ske. Inget
fett får slängas i gatubrunnar. För mer information om hantering av avfall och vatten kontakta:
info@Kungsbacka.se
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Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till
verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick.
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