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Gatu- och samhällsmiljönämnden

Riktlinjer och avgifter för street food
Förslag till beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för en testperiod
avseende street food enligt bilaga och
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge gatu- och
samhällsmiljönämnden i uppdrag att komplettera gällande taxa ”Avgift för upplåtelse av
offentlig plats i Uppsala kommun” med nya avgifter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer
Sammanfattning
Street food är en verksamhet som efterfrågas i kommunen av dels utövare av verksamheten
och dels de som ser street food som en möjlighet att få ta del av ett varierat matutbud. Street
food innebär servering av mat från fordon som ambulerar mellan olika platser. Under en
försöksperiod på 12 månader föreslås att street food får förekomma på vissa platser i staden.
Riktlinjer för verksamheten har föreslagits och en ny avgift för verksamheten föreslås.
Ärendet
Arbetet med att utarbeta riktlinjer initierades på grund av näringslivets efterfrågan av
förbättrade förutsättningar för att etablera street food-verksamhet i de centrala delarna av
Uppsala. Stadsbyggnadsförvaltningen är positivt inställd till konceptet och dessa riktlinjer har
tagits fram som ett förslag för att möjliggöra en testperiod omfattande ett år.
Förslaget syftar till att ge boende och besökare en förhöjd upplevelse av stadens matutbud.
Street food kan bidra till detta genom ett varierat matutbud, god service, bra kvalité på maten
samt genom ordning och reda runt matplatserna.
Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat sedan hösten 2014 med
att utarbeta riktlinjer för street food. Arbetet har bedrivits i samråd med polismyndigheten,
Räddningstjänst samt miljöförvaltningen.
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Beslut om nya avgifter i upplåtelsetaxan för denna testverksamhet behöver fattas, varför
förslag lämnas om att gatu- och samhällsmiljönämnden ska få i uppdrag att besluta om detta.
Street food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila restaurangverksamheter och är ett
allt vanligare inslag i storstäder i världen och i Sverige. Uppsala är en av Sveriges mest
attraktiva städer och utvecklas som destination med ett brett utbud av tillgängliga
mötesplatser och evenemang. Street food gör det möjligt för fler invånare att ta del av ett brett
utbud av mat samtidigt som våra torg fylls av rörelse och blir mer trygga och attraktiva.
Enligt gällande lokala ordningsföreskrifter får försäljning inte ske utan polistillstånd i de
centrala delarna av Uppsala, förutom på särskilt angivna platser. I förslaget till riktlinjer för
street food föreslås gatu- och samhällsmiljönämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta om en 12-månaders testperiod avseende roterande försäljning på
ett antal utvalda platser i de centrala delarna av Uppsala.
Riktlinjerna för street food omfattar en ansökningsprocess om polistillstånd med villkor samt
dispensansökan från lokala trafikföreskrifter till Uppsala kommun. Riktlinjerna fastställer
även att avgift för markupplåtelsen tas ut av Uppsala kommun. Riktlinjerna föreslås gälla alla
dagar kl. 06.00-21.00, max 3 timmar i taget per försäljningsställe i samband med
matförsäljning, undantaget Vaksala torg där försäljning ej får ske på söndagar eller helgdagar.
Även nattöppet föreslås på några av platserna. Platserna upplåts enligt principen ”först till
kvarn”.
Försöket föreslås omfatta upp till 24 polistillstånd i syfte att erbjuda befintliga intressenter
plats samt att kunna erbjuda nya intressenter möjlighet att etablera sig i Uppsala.
Förslaget från kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen är att Uppsala
kommun baserar försöket på en tydlig process avseende tillstånd, dispenser och villkor,
tillvägagångssätt och uppföljning. Ansvaret för denna process ligger hos gatu- och
samhällsmiljönämnden.
Under ett första år ska riktlinjerna testas i praktiken och utvärderas. Om utvärderingen visar
positiva resultat finns det möjlighet att göra en mer storskalig satsning på street food med
syftet att möjliggöra happenings och event på gator och torg i och omkring de centrala delarna
av Uppsala.
Försöket föreslås pågå under en 12-månadersperiod efter att beslut om kompletterad
upplåtelsetaxa har fattats.
Ekonomiska konsekvenser
Tillsyn av att riktlinjer följs sker av polis och torgvakt.
Implementeringen av riktlinjerna innebär inga ökade kostnader för gatu- och
samhällsmiljönämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Riktlinjer för street food i Uppsala
Allmänt

Street Food är ett samlat begrepp för olika typer av mobila restaurangverksamheter och är ett
allt vanligare inslag i storstäder i världen och i Sverige. Street food är en global trend som
innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett fordon som säljer olika typer av maträtter till
förbipasserande. Uppsala kommun får många förfrågningar från företagare som vill etablera
mobila restaurangverksamheter.
Uppsala kommun är positivt inställd till konceptet och dessa riktlinjer har tagits fram som ett
förslag för att möjliggöra en testperiod omfattande ett år.
Förslaget syftar till att ge boende och besökare en förhöjd upplevelse av stadens matutbud.
Street food kan bidra till detta genom ett varierat matutbud, god service, bra kvalité på maten
samt genom ordning och reda runt matplatserna.
Testperiod

Försöket föreslås pågå under en 12-månadersperiod efter att beslut om kompletterad
upplåtelsetaxa har fattats. Serveringstillstånd kommer ej att beviljas under testperioden.
Processen

Uppsala kommun baserar förslaget på en tydlig process avseende riktlinjer, tillstånd med
villkor, dispenser och uppföljning. Ansvaret för denna process ligger hos Gatu- och
samhällsmiljönämnden.
Aktuella platser

Uppsala kommun upplåter endast nedan angivna platser för street food-verksamhet under testperioden.







Brantingstorg – 3 stora platser för food trucks á 6x3 meter
Västertorg – 2 små platser á 2x2 meter
Vaksala torg - 7 stora platser för food trucks á 6x3 meter
St. Eriks gränd - 2 små platser á 2x2 meter
Dragarbrunnstorg - 4 små platser á 2x2 meter (i anslutning till cykelställ på båda sidor, ej
framför ingången till hotellet)
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Stationsgatan (mittemot Radisson Blu) 2 små platser á 2x2 meter
Kungsängstorg – 2 stora platser för food trucks á 6x3 meter
Gottsunda torg – 1-2 små platser á 2x2 meter i anslutning till lekplatsen

Tider

Tider för street food gäller alla dagar kl. 06.00-21.00, max 3 timmar per försäljningsställe i
samband med matförsäljning, undantaget Vaksala torg där försäljning ej får ske på söndagar
eller helgdagar. Platserna upplåts enligt principen ”först till kvarn”. Upplåtelseavgiften
faktureras månadsvis och baseras på årstid.

Nattöppet

Nedanstående platser upplåts enligt ovan samt även mellan kl. 22.00–03.00 natt mellan fredag
och lördag samt natt mellan lördag och söndag, max 5 timmar i taget per försäljningsställe i
samband med matförsäljning.
• Brantingstorg
• Västertorg
• Vaksala torg (försäljning tillåten även fram till kl. 03 natt mot söndag eller helgdag)
• Kungsängstorg
Antalet tillstånd
Förslaget kan som mest omfatta upp till 24 polistillstånd.

Regler, tillsyn och kostnader för street food-verksamhet
Övergripande regler för street food
Fordon

De mobila restaurangverksamheterna kan omfatta följande tre fordonstyper;
FT (Food Truck),
PUV (Pop Up Vagn/släp)
CK (Cykelkärra)
För bilder se bilaga.
•
•
•
•
•

•
•
1

Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
Verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen hos miljöförvaltningen 1.
Beslutet om registrering ska vid försäljning kunna visas upp för Miljöförvaltningen.
Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret (inga möjligheter
till utländska fordon ges under testperioden).
Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss.
Fordonets totalvikt får max vara 3 500 kg.
Mått: max 6 meter lång och 2,3 meter bred.
Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.

För att registrera livsmedelsverksamhet kontakta Miljöförvaltningen på miljoforvaltningen@uppsala.se
018-727 43 04 Läs mer här; https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/tillstand-och-regler--livsmedel-ochforsaljning/starta-livsmedelsverksamhet/
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•
•
•
•
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•

Fordonet ska vara utrustat för försäljning av måltider.
Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och får inte vara stötande för allmänheten.
Företaget har ansvar för att lämna sitt avfall (använt fett, etc) på återvinningscentral samt att hålla
platsen runt fordonet rent från skräp, snö och is.
Företaget ska omhänderta det avloppsvatten som uppkommer i verksamheten på så sätt att det
passerar genom en reningsanläggning, till exempel ett reningsverk. Det är inte tillåtet att hälla ut
avloppsvatten exempelvis i en dagvattenbrunn eller på gatan.
Polistillstånd samt upplåtelsetillstånd ska alltid finnas tillgängligt i fordonet och uppvisas på
begäran.
Två stycken ståbord får finnas i anslutning till fordonet.
Musik får spelas i fordonen om högtalarna är placerade inuti fordonet. Musiken får inte vara
störande utan ska vara av karaktären bakgrundsmusik.

Tillsyn
Tillsyn sker som brukligt av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden,
Räddningstjänsten samt Polismyndigheten.
Kostnader
Följande kostnader uppstår för verksamhetens tillstånd;
Ansökan om polistillstånd
Upplåtelseavgift
Livsmedelsverksamhet – anmälan om registrering och kontroll
Avfallshantering – varierar i relation till volym
Privata aktörer
Kommunen äger inte all mark. Det finns många exempel på privata kommersiella platser som kan vara
lämpliga för street food. Medgivande från markägaren och eventuellt polistillstånd krävs. Kontakta
polisens tillståndsenhet för mer information.

Bilaga
Bildexempel på;
Food Truck

Pop Up Vagn/släp

Bilaga: Street food-fordon

Food trucks

Fotograf: Jim Peter

Fotograf: Jim Peter

Cykelkärra

Fotograf: Jim Peter

GIS-karta över platserna för street food. Se länk http://arcg.is/2aNr9pr

