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Inledning och syfte
Konceptet foodtruck är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåts för en
lätt lastbil eller släpvagn (matvagn) som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till
förbipasserande. I dessa riktlinjer har vi även med så kallade Kafévagnar som är
mindre och inte behöver elförsörjning.
För att ställa upp en foodtruck/matvagn eller kafévagn på kommunens allmänna
platsmark krävs tillstånd för markupplåtelse. Tillståndet söker man hos
polismyndigheten och ges för högst ett år i taget. I detta polistillstånd kan Lysekils
kommun ställa villkor för tillståndshavaren om hur verksamheten ska bedrivas.
Dessa riktlinjer är framtagna för att förvaltningen ska följa de intentioner politiken har
avseende foodtrucks, matvagnar och kafévagnar i Lysekils kommun.

Information till sökande
På kommunens hemsida ska finnas information för den som vill etablera en foodtruck,
matvagn eller kafévagn i kommunen. Av informationen ska det framgå att polisen ska
ha ansökan, vilka handlingar som ska finnas med och vilka krav vi kommer att ställa i
tillståndet. Det ska också finnas en kontaktperson på kommunen som kan svara på
frågor från den sökanden innan ansökan ska skickas in.
Kafévagnsägare ska få information att alla platser enligt kartan i detta dokument (och
som följer med polistillståndet) är gemensamma för alla som söker tillstånd för
kafévagn.

Innehåll i ansökan
Tillsammans med ansökningsblanketten ska man skicka med:
• En beskrivning av tänkt verksamhet. Det ska framgå vilken typ av mat som ska
serveras och i vilken utsträckning fordonet kommer att vara på plats.
• Fotografi på fordonet.
• Vilken plats man söker i första hand, andra hand osv. (gäller ej kafevagn)
• Vill sökanden ha möbler eller andra anordningar ska det anges med antal och
placering.
Finns inte ovanstående beskrivet i ansökan får den sökande komplettera med detta
innan tillstånd utfärdas.
När kommunen turordnar och fattar beslut om ansökningarna förbehåller sig
kommunen rätten att beakta utseendet på fordonet, utbud och nyttjandegrad.
Det utbud som serveras ska komplettera det befintliga i den tätort ansökan avser. Det
är positivt om maten när lokalt producerad. Enheten för Gata och Park samt
avdelningen för Hållbar utveckling bedömer om utbudet är lämpligt och kompletterar
det utbud som finns i tätorten.
Kommunen förväntar sig att beskrivningen som bifogats ansökan efterlevs till gagn för
såväl boende som besökare. Om så inte sker förbehåller sig kommunen rätten att häva
markupplåtelsen utan att avgiften återbetalas. Detsamma gäller om de regler som
anges i detta dokument inte efterlevs.
Ansökningar handläggs inte före 1:e december inför kommande år.
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Var får foodtrucken/matvagnen/kafévagnen stå
Lysekils kommun har inga fasta platser för foodtrucks eller matvagnar utan bedömer
lämpligheten i varje enskild ansökan. Ansökan kan också gälla mer än en plats då vissa
platser inte ger tillräckligt kundunderlag, exempelvis badplatser. Enheten för Gata och
Park bedömer om platsen är lämplig.
Om sökanden haft plats föregående år har hen förtur till densamma kommande år.
Vid flera sökanden till samma plats och ingen har förtur sker lottning om platsen av
enheten för Gata och Park.
En kafévagn är inte beroende av el samt tar liten plats. En kafévagnsägare söker
tillstånd att använda de platser som framgår av kartmaterialet i detta dokument och
som finns som information på kommunens hemsida. Platserna är anvisade som tillåtna
platser att utnyttja om de inte är upptagna av andra som har polistillstånd, det kan t.ex.
vara byggnadsarbeten, evenemang eller annan försäljning som då har förtur till platsen.
Ett polistillstånd för kafevagn gäller även på alla kommunala badplatser i Lysekils
kommun.
Hänsyn tas till hur vagnen smälter in i omgivningen, att det finns plats för allmänheten
att stå i kö eller att sitta i närheten. Att det finns plats för serveringsbord, sopkärl m.m..
Förväntas kunder komma med bil så ska trafiksituationen bedömas i ansökan.
Elförsörjningen ombesörjs av sökanden. Elverk som drivs av fossila bränslen får inte
användas. Kabeldragning ska redovisas i ansökan så inte olycksrisker för fotgängare
finns.
Avgift för el i kommunalt elskåp tas ut enligt fastställd taxa. Tillfälligt elskåp med
abonnemang söks hos LEVA i Lysekil AB och monteras av behörig el personal från
elfirma. Finns kommunalt elskåp på platsen får inte sökanden installera ett eget.
Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja parkering
av övriga fordon.

Tider för uppställning av foodtruck och matvagnar
Tillstånd kan sökas fortlöpande men gäller högst ett år i taget.
Foodtrucks och matvagnar (ej kafévagnar) får stå på platsen utan att flyttas mellan
15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha öppet för
försäljning.
Öppettider är normalt tillåtet mellan 08.00 till 24.00 på vardagar samt söndagar och
klockan 08.00 till 02.00 på fredag och lördag. Etablering och avetablering ska ske inom
de angivna tiderna. Platsen kan föranleda andra öppettider som i så fall anges i
villkoren för tillståndet.
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Kostnad för markupplåtelse
Markupplåtelse tas ut enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden inte
utnyttjar platsen.

Villkor för foodtruck/matvagn/kafevagn i polistillståndet
• Verksamheten ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning.
• Fordonet ska uppfylla gällande lagstiftning om brandskydd.
• Tillståndshavaren ska uppfylla gällande regler om arbetsgivaransvar och
arbetsmiljö.
• Tillståndshavarens verksamhet ska vara registrerad och aktiv hos Skatteverket.
• Elverk som drivs av fossilt bränsle för elförsörjning får inte användas.
• Inom en radie av 25 meter från fordonet ska platsen hållas städad.
• Avfallsbehållare ska finnas vid fordonet och tömmas vid behov. Bortforsling och
vidare sortering av avfallet ombesörjs av tillståndshavaren.
• Fordonet ska:
o

o

vara registrerat i Sverige
ha en totalvikt av högst 3500 kg

• Är inget annat angivet i tillståndet är inte möbler eller andra tillbehör tillåtna.
• Kafévagnar har gemensamma platser enligt karta i detta dokument.
Tillståndshavarna får själva leta upp en ledig plats enligt tillståndet men inte
tillträda platsen före den angivna tiden.
• Om inget annat anges i polistillståndet gäller de tider för verksamheten som
anges i detta dokument.
• Endast ett fordon får stå på platsen och tillståndshavaren får själv ombesörja
parkering av övriga fordon.
• Foodtrucks och matvagnar (ej kafevagnar) får stå på platsen utan att flyttas
mellan 15/4–30/9. Övrig tid ska fordonet flyttas när verksamheten inte får ha
öppet för försäljning om inget annat anges.
• Är platsen upplåten för arrangemang/evenemang har dessa företräde. Den
ansvarige för arrangemanget/evenemanget får avgöra om platsen ändå kan
disponeras.
• Den sökta tiden i polistillståndet är den tid som faktureras även om sökanden
inte utnyttjar platsen.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Tel: 0523-61 30 00
Webbplats: lysekil.se

Besöksadress Kommunhuset, Kungsgatan 44
E-post registrator@lysekil.se

Tänk på miljön innan du skriver ut
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