
Riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun

Inledning
En foodtruck är ett fordon utrustat för att tillreda och servera mat. Det som
kännetecknar och skiljer en foodtruck från andra typer av livsmedelsverksamheter
(restauranger, caféer, glasskiosker, gatukök etc.) är att en foodtruck är mobil och
därmed flexibel att förflytta sig dit kunderna befinner sig.

Ansökan och tillstånd
Registrering av livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsverksamhet ska göras minst två veckor innan planerad start av
verksamhet. Vid en senare registrering åläggs intressenten betala en sanktionsavgift.

Polistillstånd
Varje intressent ska söka eget polistillstånd för sin foodtruck. Kommunen som markägare
får sedan yttra sig på ansökan. Kommunen har rätt att ställa villkor för upplåtelsen i
egenskap av huvudman för den offentliga platsen.

Endast ett tillstånd per intressent kommer att beviljas. Intressenterna ska till sin ansökan
bifoga en verksamhetsbeskrivning som tydligt anger vilken typ av inriktning på mat som
ska säljas. Foodtrucksen ska ha varierat utbud och kommunen förbehåller sig rätten att
välja den typ av inriktning som kommunen anser är mest intressant för att få ett varierat
utbud.

Till ansökan ska bifogas:
● Bilder på bilen
● En kort verksamhetsbeskrivning inkluderande en beskrivning av matkonceptet

och tillagning
● Kopia för F-skatt eller FA-skatt från Skatteverket
● Beskrivning av hur foodtrucken försörjs med el

Den som får tillstånd ska följa andra föreskrifter och villkor som kan meddelas av annan
myndighet gällande t.ex. brandsäkerhet, hälsa, miljö, avfall.

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569



Användbara länkar
Kommunens information gällande markupplåtelser:
https://www.salem.se/trafik--infrastruktur/torg-och-allmanna-platser/tillstand-och-regler

Kommunens information om livsmedelsverksamheter:
https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/livsmedel

Blankett för registrering av livsmedelsanläggning:
https://www.salem.se/sjalvservice/bygga-bo-miljo/?selfServiceId=7908#page-7908

Blankett för att söka tillstånd om att använda offentlig plats:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats

Allmän information om foodtrucks i kommunen
● Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
● El ingår ej i tillståndet.
● Ej tillåtet med elgeneratorer som drivs med fossila bränslen.
● Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in-och utfart eller

utgöra fara för ordning och säkerhet i trafiken.
● Tillståndet gäller på kommunens mark på angiven plats enligt detta dokument,

eller enligt annan överenskommen plats.
● Tillstånd kan sägas upp och återkallas. Skäl för uppsägning kan bl.a. vara

upprepade brister i städningen eller att man bryter mot tidpunkterna.
● Foodtrucks uppmanas att ta hänsyn till omkringliggande verksamheter,

exempelvis genom att inte skymma lunchrestauranger vid lunchtid.
● Foodtrucken får stå på angiven plats mellan kl 9-22.
● Foodtrucken får endast vara uppställd under tid för försäljning och måste varje

kväll avlägsnas från platsen.

Utseende och skötsel
● Varje intressent ansvarar för att hantera sitt avfall. Tillståndshavaren skall städa

inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till verksamheten) och
hålla egna anläggningen i vårdat skick.

● Bilen ska vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil med en totalmassa på
max 3,5 ton.

● Foodtrucks ska utformas på ett sätt som lämpar sig i det tilltänkta stadsrummet
och bilen ska vara hel, ren och klotterfri.

● Det får inte förekomma någon form av servering med bord och stolar i anslutning
till dessa försäljningsställen.
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Avgift
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig plats m.m. har kommuner rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn till ändamålet
för upplåtelsen.

Avgiften för foodtrucks är 4000 kr/månad eller 400 kr/dag.

Tillstånd ges max 3 månader i taget.

Platser
En plats för foodtrucks finns på Rönninge torg.

Vid önskemål om annan plats än den angivna, var god kontakta gatuenheten, Salems
kommun, för dialog.
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