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Villkor för mobila matförsäljningsställen i Sundbyberg 

Företag kan ansöka om parkeringstillstånd för fordon som används som 
arbetsredskap för att bedriva mobil matförsäljning (Food Trucks).  
 
 Villkor för ansökan 

 Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos 
Skatteverket. 

 Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande 
utländska register. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. 
Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.  

 Fordonet ska uppfylla de miljökrav ställs på miljöanpassade fordon i miljözoner: 
- Grundregeln är att fordonet ska vara max 6 år gammalt.  
- Fordon som uppfyller avgaskrav högre än euro 3 får köra i miljözoner i åtta år, 
registreringsåret oräknat, 

- Fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 får köra i en miljözon till och med 
utgången av 2020, oavsett registreringsår. 

 Fordonet ska vara anpassat för försäljning av enklare måltider.  
 Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonet såväl från utsidan som 

inifrån. Serveringsluckans placering ska framgå. 

 
Övrig information 

 Tillståndet beviljas på ett år. 
 Avgiften faktureras i förskott och är 20 000 kr per år exklusive moms. 
 Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas. 
 Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall inklusive att plocka skräp från 

matförsäljningen runt fordonet. 
 Beviljat tillstånd får inte överlåtas till en annan näringsidkare. 
 Tillståndet kan återkallas; 

- om avgiften inte erläggs inom föreskriven tid, 
- om gällande lagar, bestämmelser och villkor inte följs vid uppställning med stöd 

av tillståndet, 
- om den anmälda livsmedelshanteringen begränsas av tillsynsmyndighet för miljö 

och hälsa till att inte omfatta hanteringen i föreskrivna villkor,  
- om lagar, politiska beslut eller annat uppstår i strid med tillståndet. 

 Vid återkallat tillstånd återbetalas summa motsvarande återstående hela månader. 

 
  



 

  2 (2)  
  
  

 

Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen 
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 •    • www.sundbyberg.se 

 

Villkor för beviljat tillstånd för Food truck 
 

 Tillståndet är kopplat till ett fordon och gäller alla dagar kl. 06–03 för en tillfällig 
uppställning upp till tre timmar per parkeringstillfälle i samband med 
måltidsförsäljning. 

 Tillståndet gäller på gatumark i parkeringsplatser samt på andra parkeringar i 
gatumark. 

 Parkerings- och trafikregler ska följas. 
 Utöver uppställning enligt angivna parkeringsregler tillåts uppställning på 

Sundbybergs torg och Stationsgatan, enligt kommunens anvisningar, se kartbilaga. 
 Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller 

utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken. Detta inkluderar gång- och cykeltrafik 
samt funktionshindrade. Det är i första hand tillståndsinnehavaren som är ansvarig 
för att det råder god ordning vid försäljningsstället. 

 Med beviljad ansökan skickas en tillståndsdekal. Denna ska fästas på p-skiva. 
 P-skivan ska placeras i vindrutans nedre högra hörn, lätt avläsbar utifrån. Ankomsttid 

ska anges vid pilen. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. 
 Inga föremål får placeras på marken utanför fordonet, som t.ex. stolar, bord, 

menytavlor, elverk eller annat. 
 Tomgångskörning får inte ske längre än en minut. 

 

Tillståndet gäller inte: 

 På platser med parkeringsförbud eller förbud att stanna. 
 På parkeringsplats tidsreglerad kortare än tre timmar. 
 Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en 

cykelbana/cykelfält. 
 På gågata, gårdsgata eller på tomtmark (privat eller kommunal) utöver angivna 

platser. 
 På särskilt anordnad parkeringsplats – t.ex. parkeringsplats för rörelsehindrad eller 

mc-plats. 
 På plats som reserverats för särskilt ändamål – t.ex. lastplats, taxiplats, vändplats. 
 I körfält reserverat för fordon i linjetrafik eller busshållplats. 
 Som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot trafik. 

 


