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Tekniska förvaltningen 

PM 

Beslutade av tekniska nämnden 2021-04-22 §  

PM för matvagnar och foodtrucks i Kristianstads kommun 

Fr.o.m. 2021-05-01 gäller följande för nyttjande av offentlig plats och 
uppställning av matvagnar och foodtrucks i Kristianstads kommun. 
Frågor besvaras av Medborgarcenter, 044-13 50 00. 

Generellt 

1 

2 

3 

Alla upplåtelser för matvagnar och foodtrucks på offentlig plats ska följa 
ordningslagen d.v.s. marken upplåtes med polistillstånd. 

Ägaren kan välja att ansöka om en fast plats (stationär) eller en mobil plats. 

Matvagnar och foodtrucks på fast plats är enligt plan- och bygglagstiftningens 
definition en byggnad och kräver bygglov, således för matvagn som inte ska 
flyttas nattetid krävs bygglov. Obs, belamringstillstånd krävs oberoende 
bygglov. Bygglovsbeslut ska bifogas polisansökan om uppställningsplats. För 
förtydligande av ansökningsprocessen, se hemsidan: Matvagnar och 
Foodtrucks

Specifikt 

1. För upplåtelse av offentlig plats för en matvagn/foodtruck krävs ett tillstånd som 
söks hos polismyndigheten. Polistillståndet är förenat med en kostnad som 
fastställs av polismyndigheten. Av ansökan om polistill-stånd ska framgå vilken 
eller vilka platser och vilka dagar/veckor som önskas tillstånd för. Platserna 
tilldelas i turordning allt eftersom ansökningar inkommer. Tillstånd kan sökas 
för perioden 1 januari – 31 december. Ansökan görs för ett kalenderår i taget. 
Kösystem tillämpas vid flera intressenter.

2. I samband med att ansökan om polistillstånd lämnas in ska följande handlingar 
lämnas in till kommunen: Kristianstad kommun, Tekniska förvaltningen, 291 80  
Kristianstad eller via email tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

- Ansökan om plats för matvagn/foodtruck

- 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 det inte går att gå in i så krävs endast en utvändig bild.

- En verksamhetsbeskrivning. Av beskrivningen ska framgå vilken typ av 
mat eller dryck som ska säljas.

- Kopia på F-skattesedel

https://www.kristianstad.se/sv/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/matvagnar-och-foodtrucks/
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- Handling som visar vem som är firmatecknare för det företag som ansöker
om polistillståndet.

3. Kommunen eftersträvar fina, rena och välhållna matvagnar/foodtrucks liksom 
att närområdet runt vagnen hålls i rent och snyggt skick. Kommunen kan 
komma att ställa krav på städning eller vagnens utseende. Framförallt vill 
kommunen inte ha en rullande reklampelare. Det är eftersträvansvärt att 
matutbudet visas på menylistor inne i vagnen eller snyggt uppsatta på vagnen.

4. En Foodtruck är en bil eller lätt lastbil som väger max 3,5 ton och har följande 
maximala mått inkl. förarhytten L 6500mm, B 2400mm, H 3000mm

5. En matvagn får ha högst följande mått L6000mm + 1500mm dragkrok, 
B2400mm, H3000mm (från markplan till takplan)

6. Vid mark- och ledningsarbeten har Kristianstads kommun rätt att använda hela 
eller delar av den yta som upplåtits åt den mobila anläggningen. Anmälan om 
att kommunen måste använda ytan görs direkt till tillståndshavaren i så god tid 
som möjligt. Ersättning för förlorad inkomst under denna tid lämnas inte.

7. Max en gatupratare (skylt) och ett bord med stolar (max mått 2000 x 1700 mm) 
får placeras utanför vagnen/fordonet. Ett sopkärl får placeras på marken utanför 
vagnen men det är att föredra att sopkärlet sitter på den mobila anläggningen.

8. Matvagnen/foodtrucken får ställas upp och ha öppet
Vardagar mellan kl 08.00 och kl 20.00
Fredag-lördag och helgdagar mellan kl 11.00 och kl 04.00.

9. En matvagn/foodtruck som har sökt och fått tillstånd att använda en viss plats 
förutsätts använda platsen de dagar som sökts för. Tillståndet kan komma att 
dras in om det inkommer klagomål och synpunkter på att det står en vagn som 
inte används eller inte har öppet.

10. Polistillstånd, F-skatt, Legitimation och kvitto på betald avgift ska finnas i 
matvagnen/foodtrucken och vid varje försäljningstillfälle kunna uppvisas på 
begäran av kommunal tjänsteman

11. Förvaltningen har föreslagna placeringar för matvagnar i Kristianstad/Åhus, se 
hemsidan: Matvagnar och foodtrucks
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att ta fram nya platser för placering av 
matvagnar.

Upplysningsvis vill Tekniska förvaltningen informera om att matvagnen/
foodtrucken ska registreras hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning senast 
14 dagar innan uppstart och ska uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Om 
matvagnen är registrerad hos miljö och hälsokontoret i annan kommun så gäller den 
registreringen även när vagnen ställs i Kristianstad. Då krävs endast ett polistillstånd 
i Kristianstad. 

https://www.kristianstad.se/sv/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/matvagnar-och-foodtrucks/
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När verksamheten har startat kommer miljö och hälsoskyddsavdelningen ut och gör 
en tillsyn och tittar då bl.a. på följande punkter.  

- godkänd hantering av avfall/sopor

- godkänd hantering av vatten och avloppsvatten

- tillgång till toalett (ej offentlig)

- I övrigt läs mer i bifogad PM om livsmedelshantering

- Eller på tillståndsguiden på nätet www.kristianstad.se

Avgift för registrering av matvagn/foodtruck debiteras med f.n. 1040 kr samt en årlig 
avgift som baseras på tidsåtgång för tillsyn.  

Om det finns frågor kring livsmedelshantering, tillsyn och kostnader svarar 
medborgarcenter på dessa, tel 044-13 50 00. 




