Foodtrucks i Umeå- information och riktlinjer om ansökan och
utformning
Konceptet foodtruck, innebär en ambulerande restaurang med försäljning som endast
tillfälligt tar offentlig plats i anspråk. Fordonet ska vara anpassat för att servera mat till
förbipasserande.

Villkor och regler för foodtrucks
Tillståndshavaren har att iaktta lokal ordningsstadga för Umeå kommun

Företagare som använder matbilen ska registrera sin verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen. Registreringsbeviset ska bifogas ansökan om polistillstånd. För
ytterligare information om vilka krav som gäller se www.umea.se/livsmedel.

Alla foodtrucks ska i förväg godkännas av Umeå kommun Gator och parker, men bilen
behöver inte vara inköpt. Bilen ska vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil med en
totalmassa på max 3,5 ton. Bilen ska vara upptagen i vägtrafikregistret eller motsvarande
utländska register. Bilen ska vara hel, ren och alltid klotterfri. Bilder på bilen ska bifogas
ansökan.

Bilen ska vara anpassad för att servera mat direkt till förbipasserande. Servering ska ske
inifrån bilen via en lucka på höger sida. Det får inte förekomma någon form av servering med
bord och stolar i anslutning till dessa försäljningsställen. Andra föremål utanför fordonet
som t ex menytavlor eller extern kraftkälla kommer inte att tillåtas.

Varje intressent ansvarar för att hantera sitt avfall. Sopsortering förordas och
engångsmaterial ska helst vara komposterbart. 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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Platser där uppställning av foodtruck får ske framgår av förteckning på www.umea.se.
Platserna kan komma att justeras vid behov. Observera att vissa platser ej kan nyttjas vid
vissa tillfällen, eftersom platsen då ingår i ett större evenemang.

För att samtliga bilar skall få samma möjligheter att nyttja samtliga platser kan Gator och
parker eventuellt komma att begränsa antalet ”besök” på samma plats.

Det erbjuds fyra tidpunkter att bedriva matförsäljning på platserna:

• 06.00-11.00 • 11.00-15.00 • 15.00-19.00 • 19.00-24.00

Inom dessa tidsintervall ingår iordningsställande och avstädning av området. foodtrucksystemet bygger på rotation mellan olika platser och fordonen kan därför inte parkeras på
samma plats två på varandra följande tidsintervaller.
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. Matbilar som kör i staden skall följa detta riktvärde när det gäller buller från elaggregat.

De aggregat som används skall drivas på miljöklassat bränsle med hänsyn till miljön.

Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.

En avgift debiteras tillståndshavaren enligt taxa 2.

Ansökan om foodtruck-tillstånd
Varje intressent ska söka eget polistillstånd för sin foodtruck. 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.
Matbilarna 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.
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Till ansökan ska bifogas:


Minst två bilder på bilen varav en ska visa bilens högra sida och en bild invändigt



En kort verksamhetsbeskrivning inkluderande en beskrivning en beskrivning av
matkonceptet och tillagning



En kopia av anmälan om livsmedelsanläggning (som skickats till Umeå
kommun/Miljö- och hälsoskydd)



En dokumentation som visar om maten är tillagad i en annan registrerad
livsmedelanläggning



Kopia för F-skatt eller FA-skatt från Skatteverket

Tillståndet är personligt och kan ej överlåtas. Jordabalkens bestämmelser om
besittningsskydd gäller ej för upplåtelse enligt ordningslagen. Rätt till ersättning eller annan
plats vid uteblivet tillstånd föreligger inte.

Kopia av polisens tillstånd ska alltid finnas i framrutan på bilen lätt avläst från trottoaren.

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.

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, avfall.

