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ANSÖKAN
Om uppställningsplats för matvagn/foodtruck

Ansökan om uppställningsplats för matvagn/foodtruck
Fyll i denna ansökan och bifoga begärda handlingar, enligt nedan. Ansökan och handlingar
skickas till kommunen via epost: c4teknik@kristianstad.se eller med vanlig post: Kristianstads
kommun, C4 Teknik, 291 80 Kristianstad.
OBSERVERA att du även ska lämna in en ansökan om tillstånd för nyttjande av offentlig plats
till polismyndigheten.
Sökande av uppställningsplats och sökande av polistillstånd måste vara samma person.
Avgift för uppställningsplats för matvagn/foodtruck eller mindre mobil vagn debiteras enligt
taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Personuppgifter
Personnummer

Namn

Organisationsnummer

Företagsnamn

Kontaktperson om företag söker (namn och telefonnummer)

Adress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Ort

Epost

Fakturaadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Ansökan avser (markera ett alternativ)
 Uppställningsplats för matvagn. Ange storlek på vagnen, höjd, bredd, längd
Höjd

Bredd

Längd

 Uppställningsplats för Foodtruck. Ange storlek på foodtrucken, höjd, bredd, längd
Höjd

Bredd

Längd

 Uppställningsplats för mindre mobil glass- eller dryckesvagn (ex kaffecykel)
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Mobil eller fast plats (markera ett alternativ)
 Ansökan avser en mobil plats för matvagn eller foodtruck
(innebär att matvagnen flyttas till annan plats när försäljningen stänger)



Ansökan avser en fast plats för matvagn eller foodtruck
(innebär att matvagnen står kvar när försäljningen stänger, bygglov krävs)

Övrigt
 Vi har eget el-aggregat eller  vi har eget abonnemang med C4 Energi.
 Vatten önskas (abonnemang tecknas med VA-avdelningen om möjligt, särskild
avgift utgår)
 Bord och stolar kommer att sättas ut
 Skylt/gatupratare kommer att sättas ut
Beskriv platsen som ansökan avser
Ange plats

Ange vilken veckodag/dagar på respektive plats samt vilka tider.

Ange datum som platsen tas i anspråk

Bifoga en karta som utvisar var ni önskar stå. Kommunen gör sen en lämplighetsbedömning av platsen

Beskriv din verksamhet (utbud, målgrupp, företagsidé etc.)
Beskriv kortfattat
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Bifoga följande handlingar:
•

Två bilder på matvagnen/foodtrucken, en som visar vagnen/bilen utvändigt och en
som visar vagnen/bilen invändigt.

•

Om det är en mindre mobil vagn som man inte kan gå in i, bifogas en utvändig bild.

•

Om det är en ansökan för fast plats skall beslut om bygglov bifogas.

•

En kort verksamhetsbeskrivning. Vad skall säljas? Meny? Närodlat? Fairtrade?

•

Kopia på F-skattesedel

•

Om du har ett HB eller AB bifogas ett registerutdrag som visar att ditt företag är registrerat hos
Bolagsverket

•

Handling som visar vem som är firmatecknare för det företag som söker
uppställningsplats.

•

Karta där den önskade placeringen tydligt framgår.

Ort och datum

Sökandes underskrift

Kom ihåg
Registrera din matvagn/foodtruck hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning, se PM.
Matvagnen/foodtrucken får ställas upp och ha öppet, vardagar kl 11.00 - 20.00
Fredag-lördag och helgdagar kl 11.00 - 04.00.
Polistillstånd, F-skatt, Legitimation och kvitto på betald avgift skall finnas i matvagnen/foodtrucken och vid varje försäljningstillfälle kunna uppvisas på begäran av kommunal
tjänsteman.

