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Dnr: 2017-000306

Avdelningen för hållbar utveckling
Jan-Erik Larsson

Överenskommelse om försäljningsplats för matvagn (foodtruck)
Överenskommelsen gäller för försäljningsplats nr____________(1, 2 eller 3) för uppställning av
en matvagn (foodtruck) för perioden 20 maj-30 september 2018 på Anderssons kaj enligt
bifogad karta.
Namn/företag:___________________________________________________________
Organisationsnummer:_____________________________________________________
Adress:_________________________________________________________________
Postnummer och ort:______________________________________________________
Telefonnummer:__________________________________________________________
E-post:__________________________________________________________________
Registreringsnummer på fordonet:____________________________________________
Hyra för platsen är 10 000 SEK.
För att överenskommelsen om försäljningsplatsen ska gälla krävs polistillstånd och att de
uppställda villkoren för platsen är uppfyllda.
Överenskommelsen ska vara påskriven och betalning erlagd för att få ta platsen i anspråk.

Villkor för matvagn (foodtruck)
Villkoren gäller för uppställning av en matvagn enligt bifogad karta, för perioden 20 maj – 30
september dagligen mellan klockan 09.00 – 24.00. Under övrig tid ska platsen vara avstädad och
fri från utrustning och anordningar.
Förutom uppställning av fordonet medges att man får ställa ut två cafébord och fyra stolar
(alternativt 3 ståbord) på ”mattorget” motsvarande en tredjedel av den tillgängliga ytan. Dessa
ska placeras så att de inte försämrar framkomligheten för gående.
Dessa villkor har tagits fram med stöd av ordningslagen (1993:1617).
Tillståndshavaren har att iaktta lokala ordningsföreskrifter för Lysekils kommun (Kf 1995-12-14 §
139-95, senast reviderad 2011-05-26 § 70).
Tillståndet är personligt och kan inte överlåtas.
Sökanden ska lämna uppgift om namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och
marknadshandel.
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Skylt med tillståndshavarens namn, adress och telefonnummer ska finnas synligt på fordonet.
Fordonets vikt får vara max 3 500 kg. Fordonet ska vara svenskregistrerat. B-körkort är ett krav.
Fordonet ska vara godkänt för livsmedelshantering enligt gällande livsmedelslagstiftning.
Inget serveringstillstånd kommer att beviljas för verksamheten.
Vid hantering av brandfarliga varor till exempel gasol ska de regelverk som gäller för
hanteringen följas. Hanteras brandfarlig vara över tillståndspliktig mängd, skall alltid tillstånd för
hantering sökas samt anmälan om föreståndare för brandfarlig vara göras.
Tillståndshavaren ska uppfylla arbetsgivaransvar och regler om medarbetarnas arbetsmiljö
enligt arbetsmiljölagen.
Vatten och avlopp finns inte att tillgå på platsen. Det krävs att tillståndshavaren kan hantera
detta själv, till exempel genom ett slutet system. Inga kopplingar till det kommunala nätet får
göras.
El finns inte att tillgå på platsen. De aggregat som används ska drivas på miljöklassat bränsle.
Riktvärden för ljudnivåer är 45 dBA tio (10) meter från ljudkällan.
Sopor ska tas omhand av tillståndshavaren och dagligen forslas bort från platsen. Sopsortering
krävs. Den sökande ska kunna redogöra hur detta ombesörjs.
Tillståndshavaren ska städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till
verksamheten) och hålla anläggningen i vårdat skick.
Tillståndet kan sägas upp och återkallas om särskilda skäl enligt 3 kap 18 § ordningslagen
föreligger. Skäl för uppsägning kan bland annat vara upprepade brister i städningen eller att
man bryter mot tidpunkterna.
Jordabalkens bestämmelser om besittningsskydd gäller inte för upplåtelse enligt ordningslagen.
Rätt till ersättning eller annan plats vid uteblivet tillstånd föreligger inte.
Tillsyn sker genom miljöförvaltningen i mellersta Bohuslän, samhällsbyggnadsförvaltningen,
räddningstjänsten och Polisen.
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Innehavare av försäljningsplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen

_________________________________

_______________________________
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