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Hamn- och gatuförvaltningen
Katarina Leo 070-923 57 64

Mattorg för food trucks/matvagnar sommaren 2019
Koncept: I Varberg upplåter vi mark till ett mattorg på Västra Hamnplan
längst ner mot hamnen utanför Campus. Totalt rymmer mattorget tre
försäljningsplatser för food trucks eller matvagnar.
Plats: Del av Västra Hamnplan, platser enligt kartskiss.
Period: juni-augusti 2019.
Öppettider: 10:00-18:00 alla dagar (möjlighet att ha utökade öppettider
mellan 08:00-03:00 för den som önskar).
Kostnad/plats: Markhyra inkl. elanslutning
11 900 kr
Sophantering
3 000 kr
Ev. tillgång till färskvatten
faktisk kostnad

Tillstånd, villkor och förhållningsregler

Livsmedelshantering:
Food truck/matvagn ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande
livsmedelslagstiftning (Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen).
Avfallshantering och städning:
Sopkärl tillhandahållas av kommunen (ett kärl per food truck/matvagn).
Kärlen töms två gånger per dag, morgon och kväll. Blir kärlen fyllda mellan
tömningarna är det respektive food truck/matvagn som ansvarar för extra
tömningar samt att soporna forslas bort från platsen. Städning ska göras
dagligen inom en radie av 25 meter från food truck/matvagn samt på den
gemensamma torgytan och bänkborden (Hamn- och gatuförvaltningen).
Vatten/Avlopp:
Det krävs att varje food truck/matvagn kan hantera färskvatten och spillvatten
själva, t.ex. genom ett slutet system. Inga kopplingar till det kommunala nätet
får göras (Hamn- och gatuförvaltningen). Färskvatten kan erhållas från
hamnen på samma sätt som 2018 efter överenskommelse med hamnchef Jan
Johansson. Spillvatten ska tas om hand av sökanden och forslas bort i slutet
kärl.
Brandfarligt gods:
Food truck/matvagn ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt
gods, till exempel gasol (Räddningstjänsten).

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORGANISATIONSNUMMER.

E-POSTADRESS

Varbergs kommun
Hamn- och
gatuförvaltningen
432 80 Varberg

Östra Långgatan 18

0340-880 00

212000-1249

hgn@varberg.se

TELEFAX
0340-69 70 35

WEBBPLATS
www.varberg.se

2 (2)
2018-10-30

Fordonet:
Ska vara en bil (lastbil på max 3,5 ton) eller vagn som är lämplig och godkänd
för ändamålet (Hamn- och gatuförvaltningen).
Placering:
Food truck/matvagn ska ställas upp på ett sådant sätt att försäljningen sker
inåt mot den gemensamma torgytan enligt anvisning av personal från Hamnoch gatuförvaltningen. Försäljning får endast ske inom anvisad plats (Hamnoch gatuförvaltningen).
Personal:
Uppfylla de arbetsgivaransvar och regler om medarbetarnas arbetsmiljö enligt
arbetsmiljölagen.
Tillstånd:
Alla tillstånd som krävs för verksamheten ska vara beviljade innan platsen får
tas i anspråk (Hamn- och gatuförvaltningen).
1) Tidsbegränsat bygglov: Food truck/matvagn kräver tidsbegränsat
bygglov som söks på Stadsbyggnadskontoret.
En komplett ansökan ska innehålla:
o En ifylld ansökningsblankett
o En karta med placering och ritning
o En skiss över Food Truck/matvagn med måttangivelser
o Ett foto på Food Truck/matvagn
Mer information: www.varberg.se under Bygga, bo & miljö -> Bygga nytt,
ändra eller riva -> Bygglov. Adress: Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan
27. Telefon: 0340-881 80. E-post: bn@varberg.se
2) Polistillstånd för användandet av offentlig plats: Tillståndet söks
hos Polismyndigheten. Samma ansökningshandlingar som till bygglovet
kan användas till polistillståndet.
Mer information: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstandansok/offentlig-plats/
Adress: Polisen, Östra Långgatan 5. Telefon: 11414. E-post:
registrator.vast@polisen.se
3) Tillstånd för hantering och försäljning av livsmedel: Food
truck/matvagn ska vara godkänd enligt gällande livsmedelslagstiftning.
Mer information: www.varberg.se under Livsmedel och hälsa -> Livsmedel.
Adress: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17. Telefon:
0340-882 66. E-post: mhn@varberg.se
HAMN- OCH GATUFÖRVALTNINGEN
Katarina Leo
Utvecklare evenemang och offentlig plats

