
 

 

 

 

Bilaga 3 

Förhållningsregler foodtrucks 

Dekoration 

Varje foodtruck får bygga upp med ett trappsteg (exempelvis med en EUR-pall) för gästerna att stå 

på. Inom en radie av en meter runt foodtrucken får dekorationer sättas ut, med krav att de inte 

blockerar gång- eller cykelvägar eller utgör ett hinder för orienterings- och rörelsehindrade. 

Två ståbord får placeras ut för kunderna, tänk på placeringen så att de inte står i vägen för andra. De 

får inte blockera gång- eller cykelvägar eller utgöra ett hinder för rörelse- och orienteringshindrade. 

El 

Ambulerande platser - Elanslutning finns i Brunnsparken, på övriga platser behöver foodtrucken 

själv lösa el via exempelvis ett elaggregat. 

Fasta platser - För kostnad och tillgång till el kontaktar tillståndsinnehavaren Varberg Energi.  

 

Högtalarutsändningar och ljud 

Högtalarutsändningar och ljud från fasta installationer tillåts inifrån foodtrucken. Ljudnivån ska 

hållas på en relativt låg nivå med hänsyn till närboende i området, samt till övrigt förekommande 

aktiviteter och verksamheter i området. 

Sophantering 

Tillståndsinnehavare måste själv ombesörja sophantering och att ställa ut egna sopkärl där deras 

gäster kan slänga sitt avfall. Kärlen ska tömmas regelbundet under foodtruckens öppettider och 

soporna ska forslas bort från platsen. Inga sopor får lämnas kvar vid eller under foodtrucken under 

natten och inga sopor får läggas i kommunens sopkärl. 

Vid försäljning av dryck i burkar och flaskor ska särskilt sopkärl för pant finnas i anslutning till 

foodtrucken och pantning ska ombesörjas av tillståndsinnehavaren.  

 

Städning 

För att det ska se trevligt och välkomnande ut på platsen är det inte tillåtet med någon form av 

förvaring runt, under eller bakom foodtrucken. Städning ska ske fortlöpande under foodtruckens 

öppettider och tillståndsägaren ska ombesörja att framkomligheten runt fordonet är god.  

Området i direkt anslutning till foodtrucken samt omgivande mark upp till 25 meter från fordonet ska 

städas omedelbart efter stängning. 

På de platser där kommunen ställt ut bänkbord ansvarar tillståndsägaren för städningen av borden 

och omgivande mark under den tid platsen utnyttjas. Står flera foodtrucks på platsen ansvarar 

tillståndsinnehavarna tillsammans för ordningen. 



 

 

 

 

 

 

 

Tomgångskörning 

Tomgångskörning är ej tillåtet. 

Vatten/Avlopp 

Det krävs att varje foodtruck kan hantera färskvatten och spillvatten själva, exempelvis genom ett 

slutet system. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras. Inget spillvatten, frityrolja eller 

andra avfall får hällas ut på marken eller i kommunens brunnar. Spillvatten och liknande ska tas om 

hand av tillståndsinnehavaren och forslas bort i slutna kärl.  

Information vid försäljningsplatsen 

Information om tillståndsinnehavarens namn, adress och telefonnummer ska sätts upp på 

försäljningsplatsen. Detta följer av marknadsföringslagen (2008:486), där det anges att viss 

information ska lämnas till konsumenten. 

Kopia på giltigt tillstånd ska alltid finnas i framrutan i bilen och vara lätt avläst. 

Alkoholhaltiga drycker 

Det är inte tillåtet att servera alkohol vid foodtruck eller liknande verksamhet. 

Rökfritt område 

Området runt foodtrucken och den eventuella serveringsytan ska enligt tobakslagen vara rökfri. För 

mer information läs på Varbergs kommuns hemsida. 

Förhållningsregler cykelvagnar 

• Offentlig plats som upplåtits för annan verksamhet får inte användas för cykelvagnar. De 

aktiviteter som innehar gällande tillstånd har företräde till platsen. 

• Du får inte stå på Varbergs torg under torgdagar. 

• Verksamheten får inte blockera tillgänglighetsstråk, gång- och cykelvägar eller ingångar till 

butiker. 

• Verksamheten får inte ställa upp utanför butiker med samma eller liknande utbud. 

• Tillgängligheten runt verksamheten ska säkerställas upp till en radie av 1,80 meter. 

• Ytterst viktigt att städning och återställning utförs i direkt anslutning till verksamhetens 

stängning. Inget skräp får ligga kvar efter att verksamheten har avslutats.  

• Tillståndsinnehavaren måste ha egna sopkärl, kommunens sopkärl får inte användas för 

avfall som uppkommer från verksamheterna. Skräpet ska forslas bort av 

tillståndsinnehavaren. 

 


