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Hamn- och gatuförvaltningen

Tills vidare

Allmän information
Genom främjandet av foodtrucks öppnar Varberg kommun upp för möjligheten att ge invånare och besökare
en ytterligare upplevelse av matutbudet i staden. Foodtrucks kan bidra till fler platsers attraktivitet och
utveckling samt tillföra en service till platser som i dagsläget saknar detta.
Varbergs kommun ställer höga krav på de foodtrucks som väljer att etablera sig i staden. Kommun vill verka för
ett hållbart Varberg; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Varbergs kommun ställer krav på hållbarhetsarbete i
verksamheten, en attraktiv design på foodtrucken och ett unikt matkoncept. Foodtrucks ska i så stor
utsträckning som möjligt vara ett komplement och alternativ till de restauranger och det utbud som redan finns
i staden.
I detta dokument ges information om vilka riktlinjer som gäller för foodtruckverksamhet i Varbergs kommun.
Vid frågor kontakta hamn- och gatuförvaltningen.

Riktlinjer
Riktlinjerna ska vara en hjälp att förstå hur foodtruckverksamheten fungerar i Varberg samt ska bidra till att
skapa goda förutsättningar att organisera och bedriva matförsäljning på bästa sätt.
Med riktlinjerna vill kommunen att de som driver foodtrucks (i texten benämns som tillstånds-innehavare) i
Varberg ska:

•
•
•

uppleva en väl fungerande, rättvis och säker hantering.
känna samma trygghet i sin verksamhet som de aktörer som hyr sina lokaler.
bredda kommunens matutbud genom att skapa förutsättningar för fler typer av matupplevelser
året runt parallellt med det befintliga restaurangutbudet.

Riktlinjerna är underordnade de lokala allmänna ordningsföreskrifterna som gäller för Varbergs kommun. I takt
med att förutsättningarna för foodtrucks i Varberg utvecklas kan riktlinjerna behöva anpassas till rådande
förutsättningar.

Typer av foodtrucks
I Varberg har vi möjlighet att erbjuda båda ambulerande platser och fasta platser till matförsäljning. Detta
innebär att vi erbjuder platser till både motordrivna fordon – foodtrucks – samt pop up-vagnar (matvagnar,
husvagnar), flyttbara bod- och containerliknande försäljningsstånd.
Vi använder ordet foodtruck som helhetsbegrepp för alla verksamheter.

Fasta eller ambulerande platser
Platserna är idag centrerade till Varberg men kommer med efterfrågan att finnas utspridda över hela
kommunen. Antal platser samt vilka platser som erbjuds kan komma att förändras över tid.
Hamn- och gatunämnden kan om det finns behov addera eller ta bort platser vilket kommer kommuniceras
med tillståndsinnehavarna. Se bilaga 1 och 2 för vilka fasta och ambulerande platser som finns.

Fasta platser
Hamn- och gatunämnden ger tillstånd till verksamheter som får rotera på de fasta platserna. Tillstånd ges för
ett år i taget. Tillståndsinnehavarna får stå på en plats i tre månader och ska därefter flytta vidare till nästa plats
enligt schema. Att få tillstånd till en fast plats innebär att tillståndsinne-havaren förbinder sig att följa schemat
och utnyttja alla platserna under hela tillståndsåret. Efter fem år är man tillbaka på samma plats, under samma
period på året som schemat startade på, under förutsättning att platsen fortsatt används för denna typ av
verksamhet.

Ambulerande platser
Ambulerande foodtrucks har ingen fast plats utan väljer dagligen mellan ett antal anvisade platser. Tillstånd ges
för lågsäsong, högsäsong eller helår. Platserna ska roteras mellan tillståndsinnehavarna. Särskilda evenemang,
avstängda gator på grund av vägarbeten eller andra regleringar kan påverka var och när det är tillåtet att stå på
specifika platser. Hamn- och gatuförvaltningen informerar om vilka platser som påverkas och när. Ambulerande
foodtrucks har inget krav på att finnas kontinuerligt på de angivna plasterna.
Tillståndsinnehavarna för ambulerande foodtrucks har ett gemensamt ansvar för hur platserna ska
fördelas/utnyttjas.

Cykelvagnar
I Varberg ges tillstånd till cykelvagnar att bedriva ambulerande försäljning inom det område som i de lokala
ordningsföreskrifterna kräver polistillstånd. En cykelvagn är en mindre vagn som lätt kan flyttas för hand, inga
motorer får användas, elcykel godkänns. Ambulerande försäljning är endast tillfällig, bedrivs i obetydlig
omfattning och får inte inkräkta på någon annans tillstånd. Platsen får användas högst två timmar. Om en plats
används längre betraktas verksamheten inte längre som tillfällig. Här tillåts caféliknande utbud men även andra
typer av produkter, till exempel badleksaker, blommor, hattar mm.

Krav på verksamheterna
•
•
•
•
•
•

Foodtruck/cykelvagn ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande
livsmedelslagstiftning. Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska kunna visas upp.
Vid motorfordon får fordonets totalvikt max vara 3 500 kg (lätt lastbil). Fordonet ska finnas i det
svenska vägtrafikregistret.
De aggregat som används ska drivas med miljöklassat bränsle.
Varbergs kommun samarbetar med Skatteverket och förutsätter att verksamheten följer gällande
regler och lagar då kommunen verkar för en schysst konkurrens.
Tillståndsinnehavaren ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan
myndighet gällande exempelvis brandsäkerhet, livsmedelshantering, miljö, avfall mm.
Alla tillstånd som krävs för verksamheten ska vara beviljade innan platsen får tas i anspråk. Det är
tillståndsinnehavarens ansvar att säkerställa att alla tillstånd som krävs finns på plats och ska
kunna uppvisas.

Ansökningsprocess
Ansökan finns som e-tjänst på Varbergs kommuns hemsida.
Hamn- och gatuförvaltningen gör ett urval bland ansökningarna och kontaktar därefter alla sökande och
meddelar om de erbjuds en plats eller inte. Sökanden har då fem arbetsdagar på sig att tacka ja till platsen,
därefter går den vidare till nästa sökande. Tillståndsinnehavaren som inte äger en foodtruck när erbjudande om
plats kommer, har fyra veckor på sig att införskaffa ett fordon och visa upp ett gällande registreringsbevis. Om
inte detta sker försvinner platsen och tilldelas någon annan.

Urval av foodtrucks
Vid urvalet av foodtrucks tas följande hänsyn till (utan inbördes rangordning):

•
•

•
•

Brett matutbud - Hur väl passar menyn in i Varberg och hjälper till att bredda stadens
matutbud.
Hållbarhet – Exempelvis används nedbrytbara engångsartiklar, lagas maten från grunden med
ekologiska, närodlade och rättvisemärkta varor och utan onödiga tillsatser. Finns det
vegetariska och veganska alternativ osv.
Matkoncept – Hur unikt, tydligt och attraktivt är konceptet.
Gestaltning och utformning av foodtruck – Hur attraktiv och intressant design har
foodtrucken.

Beviljad plats
Den som har blivit tilldelad en plats ansöker i god tid om markupplåtelse till polisen. Det är upp till
verksamheterna att själva ansvara för att tillstånd blir klara i tid. Finns inga godkända tillstånd vid start
försvinner platsen och tilldelas någon annan.

Vad gäller för platserna?
För fasta platser gäller endast helår.
För ambulerande foodtrucks kan plats sökas för högsäsong, lågsäsong eller för helår.
Högsäsong;

1 april – 30 september

Lågsäsong;

1 oktober – 31 mars

Tillstånd ges för max ett år i taget. Tillståndsinnehavare som har disponerat ett tillstånd under en säsong ges
förtur till nästkommande år, så länge ingen misskötsel har förekommit.
Till platsen hör uppställningsytan för foodtruck, möjlighet att bygga upp ett trappsteg utanför och möjlighet att
dekorera inom en radie av en meter runt foodtrucken. För ytterligare yta vid aktiviteter och evenemang krävs
separat polistillstånd.
Tilldelad plats är personlig och kan inte överlåtas. Företräde till plats upphör att gälla vid överlåtelse av
verksamheten, till annan juridisk person.

Avgifter
Avgift för foodtrucks regleras i Taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Misskötsel
Om gällande lagstiftning och villkor i upplåtelsen eller övriga myndighets tillstånd inte följs kan tillståndet dras
in under pågående tillståndsperiod.

Bilagor
Bilaga 1;

Foodtruckplatser ambulerande

Bilaga 2;

Foodtruckplatser fasta

Bilaga 3;

Förhållningsregler

Uppföljning av riktlinje
Ansvarig för initierande av översyn av riktlinjen är avdelningschef för Offentliga rummet. Riktlinjen ses över
löpande och revideras vid behov enligt av hamn- och gatunämnden beslutad hantering av riktlinjen.

