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Antagen av kommunfullmäktige 2019-04-11, § 16 

 

Avgifter för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i 
Huddinge kommun 

1 § Begreppsförklaring 

Food trucks är rörliga restaurangverksamheter som är anpassade för försäljning 
och servering av mat till förbipasserande. Konceptet food trucks är en verksamhet 
som endast tillfälligt använder en allmän plats, till skillnad från torghandel där 
verksamheten sker återkommande på den bestämda platsen. Tillståndet gäller inte 
på platser där det krävs polistillstånd för tillfällig försäljning. Finns tillgänglig på 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun, HKF1100 

2 § Förutsättningar 

De företag som vill verka i Huddinge kommun kan ansöka om 
nyttoparkeringstillstånd för fordon, food trucks, som används som mobil 
arbetsplats för att sälja mat.  

3 § Villkor för ansökan 

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

• En anmälan om att food trucken bedriver livsmedelsverksamhet ska göras hos 
miljö- och bygglovsförvaltningen för registrering hos bygglovs-och 
tillsynsnämnden. 
Hemsida: https://www.huddinge.se/naringsliv/tillstand-och-regler/starta-
livsmedelsverksamhet/  
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 3 500 kg och måtten får inte överstiga 7,0 meter 
i längd och 2,2 meter i bredd. Serviceluckan ska vara placerad på höger sida 
av fordonet. 

• Minst två aktuella bilder ska bifogas i ansökan som visar fordonets utsida och 
insida. 

4 § Avgift 

• Kostnad för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Huddinge kommun har 
fastställts till 10 000 kr och utfärdas per halvår. Avgiften faktureras och är 
angiven inklusive moms. Tillståndet gäller från den dag det blir utfärdat eller 
enligt överenskommelse. 

http://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/huddinge-kommuns-forfattningssamling-hkf/1-samhallsskydd-och-sakerhet/hkf-1100-allmanna-lokala-ordningsforeskrifter-for-huddinge-kommun.pdf
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5 § Övrig information 

• Kommunen utfärdar maximalt ett tillstånd per fordon. Beviljat tillstånd får 
inte överlåtas till en annan näringsidkare. 

• Vagnar, bodar och kiosker räknas inte som food trucks. 

• Kommunen garanterar inte plats och har rätt att ta nyttjad yta i anspråk om 
behovet finns eller om platsen visar sig vara olämplig för matförsäljning.  

• Fordonet som ansökan avser ska vara självförsörjande av el, vatten och 
sophantering. Inget spillvatten får tillföras kommunens dagvattenbrunnar. 

• Om Huddinge kommun tillfälligt upplåter platsen till annan aktör har den 
andra aktören förtur till platsen.  

6 § Återkallande av tillstånd 

- Om avgiften inte betalas i tid. 
- Om näringsidkaren bryter mot gällande lagar, regler och villkor som 

nyttoparkeringstillståndet är beviljat utifrån. 
- Om Huddinge kommuns bygglovs- och tillsynsnämnd har anmärkningar 

på den anmälda livsmedelshanteringen.  

7 § Villkor för tillståndet  

• Ytan som ska upplåtas gäller endast för fordonet. Yta för skyltar, stolar, bord, 
elaggregat eller dyl. upplåts inte, med undantag för portabel sophantering. 
Sophanteringen ska placeras i närheten av food trucken utan att förhindra 
framkomligheten och tillgängligheten för förbipasserande eller 
utryckningsfordon. 

• Fordonet får inte parkeras så att serviceluckan öppnas mot en 
cykelbana/cykelfält. Gäller inte kombinerade gång- och cykelbanor.    

• Food truckens utseende ska inte bidra till otrygghet. All skadegörelse på 
fordonet måste åtgärdas omgående och stötande symboler på fordonet får inte 
förekomma.  

• Fordonet får inte vara utrustat med skyltar eller lampor som kan skapa 
trafikfara för övriga trafikanter.  

• När serviceluckan är öppen bör den märkas ut och får inte sitta så lågt att den 
utgör fara för förbipasserande fotgängare eller cyklister. Om frihöjden är 
mindre än 2,5m måste den markeras för att vara lätt synlig. 

• Verksamheten ska vara rörlig och uppställning får endast ske 4 timmar på 
samma plats per parkeringstillfälle. 

• Tomgångskörning får inte ske längre än en minut. 
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• Tillståndshavaren ansvarar för skador som kan uppkomma p.g.a. 
verksamheten och/eller som drabbar tredje man. 

• Tillståndsdekalen för food trucken ska läggas i medföljande plastficka och 
fästas på p-skivan. P-skivan ska placeras i vindrutans nedre högra hörn, lätt 
avläsbar utifrån. Ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmaste hel- 
eller halvtimme. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. 

 

8 § Tillståndet gäller 

• På allmän platsmark i enlighet med rådande trafikregler, under 
förutsättning att Huddinge kommun är ägare av marken. 

• Alla dagar kl. 06-24 för en tillfällig uppställning upp till 4 timmar per 
parkeringstillfälle i samband med måltidsförsäljning. Tillståndet gäller inte 
endast för uppställning av fordon.  

9 § Tillståndet gäller inte 

• På mark där Huddinge kommun inte står som markägare. 
Verksamhetsutövaren äger själv skyldighet att se till att detta villkor följs. 
Se http://karta.huddinge.se/. Om fastigheten ägs av annan än Huddinge 
kommun måste näringsidkare ansöka om tillstånd från berörd 
fastighetsägare.  

• Om fordonet parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart 
eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken. 

• På platser med förbud att parkera och stanna. 

• På gågata, gårdsgata eller på kvartersmark (t.ex. där det är skyltat att något 
bolag övervakar parkeringen). 

• På så kallad särskilt anordnad parkeringsplats – t.ex. parkeringsplats för 
rörelsehindrad eller mc-plats. 

• På plats som är till för ett 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 med fordon av visst slag. 

• På platser enligt 14 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Huddinge kommun (HKF 1100) där det krävs polistillstånd för tillfällig 
försäljning 

• Vid busstationen i Huddinge centrum på grund av framkomlighet för 
linjetrafik. 

http://karta.huddinge.se/
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