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1. Bakgrund
Det finns efterfrågan på koncept för food trucks i Visby. Konceptet startade i New York och
blev omtalat i svensk media i början av 2000-talet.
Stockholm stad initierade och testade konceptet första gången 2013. Därefter har det
utvärderats årligen och expanderat.
1.1 Konceptets innebörd

Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten är ett fordon som med
lätthet kan flyttas från en angiven plats till en annan. Vagnar, bodar, kiosker etc räknas inte
som food truck. Food truck är självförsörjande av el, vatten och sophantering. Produkterna
är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande. Ytan som ska upplåtas gäller
endast för fordonet. Yta för stolar, bord eller annan utrustning upplåts inte.
1.1.1 Tider och platser

Food truck i Visby testades sommaren 2015. Säsongen för food truck ska följa säsongen för
uteservering, dvs 2016-04-15--2016-10-25. Tillståndet gäller alla dagar mellan 06:00-24:00
för en tillfällig uppställning i samband med matförsäljning. Varje plats kan tas i anspråk i
max tre timmar, därefter ska tillståndsinnehavaren flytta till nästa geografiska plats. Det
kommer att finnas fyra geografiska platser med totalt 21 försäljningsytor. Staden garanterar
inte tillgång till plats.
1.1.2 Villkor och specifikationskrav food truck











Företaget som ansöker skall vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos skatteverket.
Fordonet som ansökan avser skal vara upptaget i vägtrafikregistret och registrerat som
personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilogram.
Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
Fordonet ska vara anpassat för försäljning av tillagade måltider.
Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida och insida.
Serveringsluckans placering ska framgå.
Mått: max 6,5 meter lång och 2,3 meter bred.
Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och följa standarden för moderna food truck.
Verksamheten ska vara godkänd enligt livsmedelslagstiftningen.
Tekniska nämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per företag och fordon.
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1.1.3 Geografiska platser och begränsningar



Tillståndet gäller endast på särskilt anvisade och skyltade platser i samband med
matförsäljning. Tillståndsbeviset skall placeras i vindrutans nedre högra hörn.
Ankomsttid skall anges med P-skiva. Tidsinställning får ej ändras under pågående
parkering. Oanmälda kontroller av detta sker.



Följande platser kommer att upplåtas:
1. Kajsarporten, 5 platser
2. Öster port, 6 platser
3. Norderstrand, 2 platser
4. Visby hamn, 8 platser (på grund av fordonsförbud upplåtes platserna inte mellan 29
juni - 10 juli)
Kartor finns på www.gotland.se/foodtruck

1.1.4 Vägskyltar

Försäljningsplatserna kommer att vara skyltade med följande information:
"P endast med särskilt tillstånd 06:00-24:00 alla dagar" Skyltar sätts upp när säsongen börjar
och tas ned när säsongen slutar.
1.1.5 Ansökan och tillstånd

Sökanden ansöker hos polisen om användande av offentlig plats. Dispens från lokala
trafikföreskrifter ingår i markupplåtelsen som utfärdas av Region Gotland.
Försäljningsytorna kan användas när sökanden fått tillståndet från polisen samt dispens från
lokala trafikföreskrifter från Region Gotland.
1.1.6 Avgift per säsong

Befintlig taxa för tillfällig försäljningsplats ska tillämpas och är 11 000 kronor per säsong.
Avgiften faktureras sökanden. Ej uthämtat tillstånd återbetalas ej.
1.1.7 Uppföljning

Tillståndet kan återkallas om regelverket inte efterlevs.
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