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föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).  
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Föreskrifternas innehåll och 
tillämpningsområde  
 
1 §  
Utöver vad som förskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän 
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) 
och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för 
salutorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen.  
 
2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på Stora torgs i Eslöv västra sida som 
kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel och street 
food för matförsäljning. 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, som omfattar food trucks och pop up-
vagnar, är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett 
fordon som säljer olika typer av maträtter till förbipasserande. Till kategorin 
food truck räknas fordon som har motor och hjul och en maxvikt på 3 500 
kg. Pop up-vagn är ett fordon på hjul utan egen motor, till exempel en 
handdragen kärra, cykel, ombyggd husvagn. 
 
Speciella riktlinjer gäller för street food, se bilaga 1. 
 

Saluplatser samt platser för street food 
 
3 § 
På den allmänna försäljningsplatsen finns 3 platser för street food samt 30 
saluplatser vilka bestäms av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Se 
bilaga 2. 
 
Näringsidkaren kan bara boka saluplats för högst en månad i taget på 
samma plats. 
 
Näringsidkaren kan bara boka plats för street food för högst en månad i 
taget på samma plats. 
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Upplåtelsen gäller inte marknadsdagar och vid andra enstaka tillfälliga 
evenemang, där samtliga platser behöver tas i anspråk. 
 
Ytan för en saluplats uppgår till 6 m2 (3 m x 2 m). Ytan för en street food-
plats uppgår till 22,75 m2 (3,5 m x 6,5 m och maximalt 3 500 kg tungt 
fordon). Se bilaga 3. 
 

Fördelning av saluplatser samt platser för street food 
 
4 §  
Vid fördelningen av saluplatserna samt platser för street food gäller 
följande.  
 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången till platser. När flera platser tilldelas en person ska 
platserna vara belägna intill varandra.  
 
Saluplats eller street food plats får inte av innehavaren överlåtas på någon 
annan utan miljö- och samhällsbyggnadsnämndens godkännande. 
 
En saluplats måste bokas i förväg och bokningen kan göras tidigast 10 dagar 
i förväg.  
 
En plats för uppställning av street food måste bokas i förväg och bokningen 
kan göras tidigast 10 dagar i förväg. 
 
I mån av plats får ideella föreningar och skolklasser efter ansökan medges 
avgiftsfri tillfällig försäljningsplats vid enstaka tillfällen.  
 
Varor av likartat slag ska, om det är möjligt, föras samman i en eller flera 
gemensamma grupper eller rader. 
 

Tider för försäljning  
 
5 §  
Torghandel får ske på följande tider. 
 
Torghandel får äga rum helgfria måndagar – lördagar samt den 23 
december.  
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Försäljningen får börja tidigast kl 07.30 och sluta senast kl 15.00. Försäljare 
får inte tidigare än kl 07.00 lägga upp varor eller redskap på 
försäljningsplatsen. Senast kl 15.30 ska varor och redskap vara bortförda 
från försäljningsplatsen.  
 
Uppställning av street food får ske alla dagar mellan kl 08.00-20.00. 
 
På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra 
tider än vad ovan anges eller helt ställas in.  
 

Innehavarens upplysningsskyldighet  
 
6 §  
En innehavare av en saluplats eller street food är skyldig att genom en väl 
synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer.  
 
Eslövs kommun samarbetar med Skatteverket och andra myndigheter och 
förutsätter att verksamheten följer gällande regler och lagar. 
 

Förbud mot försäljning 
 
7 §  
Skjutvapen- och stridsvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor 
som är brandfarliga och explosiva enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor, samt andra varor som inte får säljas med hinder av lag 
får inte säljas på de allmänna saluplatserna. 
 

Försäljning av livsmedel  
 
8 §  
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:84), de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar, livsmedelsförordningen (2006:813) 
samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.  
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Placering av varor, redskap och fordon  
 
9 §  
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 
utmed eller mellan saluplatserna.  
 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras eller parkeras på 
försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen 
krävs miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillstånd.  
 

El, vatten och avlopp samt avfallshantering 
 
10 §  

El 
Tillgång till el finns på samtliga platser. På torget finns två pollare med el 
(med uttag 2 st 3-fas 16 A CEE, 2 st 1-fas uttag typ Schuko). På torgytan 
finns tre uttagsbrunnar för el (med uttag 2 st 3-fas, uttag 16 A CEE, 4 st 1-
fas uttag typ Schuko, 1 st 63 A uttag 5-polig). 
 
Ett kabelskydd ska läggas över på de ställen där elkabeln går över torgytan. 
Kabelskyddet ska vara randigt i två kontrasterade färger så att det blir 
tydligt även för de med nedsatt syn. Det är inte tillåtet att använda en extern 
generator. 
 

Vatten och avlopp 
Avloppsvatten, vatten från matlagning och fett från matlagning ska samlas 
upp och får inte släppas ut på marken eller till dagvattennätet. 
 

Avfallshantering 
Avfall som uppstår i verksamheten ska tas om hand av innehavaren på ett 
miljöanpassat sätt samt se till att inom en radie av 15 meter från street 
fooden ska näringsidkaren hålla rent ytorna från skräp som härrör från street 
foodens verksamhet. Skräp och avfall från rörelsen får inte slängas i 
allmänna papperskorgar. Papperskorg som näringsidkaren själv ansvarar för 
bör ha lock för att minska risken att fåglar plockar ut rester. 
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Eslövs kommun kommer att tillhandahålla kärl för avfallshantering. Kärl 
kommer att finnas för fraktionerna restavfall (brännbart), matavfall, 
plastförpackningar och pappersförpackningar. 
 

Ansvar för person- och sakskador 
 
11 §  
Tillståndshavaren ansvarar för person- och sakskador orsakade genom 
upplåtelsen och bekostar avhjälpandet av eventuella skador. Miljö och 
Samhällsbyggnads kostnader/driftkostnader kan öka som en direkt följd av 
en upplåtelse, t.ex. städning, ökat avfall, skador på ytor och växlighet med 
mera. Den som orsakat de ökade kostnaderna ska ersätta Miljö och 
Samhällsbyggnad med den verkliga merkostnaden med 5% påslag för 
administration. 
 

Godkända vågar 
 
12 §  
Det ankommer på tillståndshavaren att tillse att våg som används uppfyller 
de krav vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt 
SWEDAC:S föreskrifter och allmänna råd. 
 

Kassaregister 
 
13 §  
Den som bedriver torghandel på saluplats omfattas av regler om 
kassaregister enligt skatteförandelagen (2011:1244). 
 

Avgift  
 
14 §  
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut 
avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.  
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Överträdelse av föreskrift  
 
15 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § första, 
andra och tredje stycket, 4 § fjärde och femte stycket, 5 §, 7 §, 9 § och 10 § 
kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket 
Ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 
förverkande. 
  



  10(15) 

Bilaga 1, RIKTLINJER FÖR STREET FOOD I 
ESLÖVS KOMMUN 
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. Till kategorin food truck räknas fordon som har motor och 
hjul och en maxvikt på 3 500 kg. Pop up-vagn är ett fordon på hjul utan 
egen motor, till exempel en handdragen kärra, cykel, ombyggd husvagn. 

Anmäl verksamhet för registrering 
För att stå på torget behöver man ha en registrerad livsmedelsverksamhet. 
En mobil livsmedelsanläggning/street food ska vara registrerad i den 
kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Är street fooden 
registrerad i en annan kommun ska man kunna visa upp beslut om 
registrering när man får besök av kommunens miljöinspektörer. Ska man 
starta en street food i Eslövs kommun? Då ska man först anmäla sin 
verksamhet till kommunen för registrering senast två veckor innan planerad 
start. Anmälan ska göras via kommunens e-tjänst. 
Företaget ska också vara registrerat hos Skatteverket med F-skatt eller FA-
skatt. 
En verksamhetsbeskrivning inklusive beskrivning av street food-konceptet 
ska lämnas in, där det bland annat ska framgå hur maten som ska säljas är 
tillagad. 

Ansökan 
Första steget om man är intresserad av att ställa upp street food i Eslövs 
kommun är att kontakta kommunen för att stämma av lediga datum för 
uppställningsytan. Detta gör man hos gatu- och trafikhandläggaren, telefon 
0413-620 00. 
 
Efter avstämningen skickar man in sin ansökan. Ansökan är knutet till 
fordonets registreringsnummer och sökandens firma. 

Platser för street food 
En street food är ett mobilt fordon avsett för försäljning av enklare måltider, 
till exempel lunch till förbipasserande. Tillrednings- och 
försäljningsutrymme ska vara inuti fordonet. 
 
Det finns tre platser för street food på Stora torg i Eslöv. Ytan på respektive 
plats är 3,5 x 6,5 meter. 
Se bilaga 2 och 3. 
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Uppställning av street food får ske alla dagar mellan kl 08.00-20.00. 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eslövs kommun 
De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Eslövs kommun gäller 
även för street food-verksamheten. (se www.eslov.se) 

Livsmedelshygien och utrustning 
Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Utformningen av 
street fooden och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens 
storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs. Möjlighet till 
handtvätt måste finnas där livsmedel hanteras. Vid handtvättstället ska det 
finnas flytande tvål och pappershanddukar. Regler för livsmedelshantering 
ska följas, mer information hittar du på 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/lokaler-
hantering-och-hygien. 

Krav på fordonet 
Food trucken ska vara registrerad som personbil eller lätt lastbil och 
totalvikten får inte överstiga 3 500 kg. Street fooden ska följa gällande 
livsmedelslagstiftning och vara anpassat för försäljning av tillagade 
maträtter. Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida 
och insida. Tomgångskörning är bara tillåten maximalt 1 minut. Fordonet 
ska vara registrerat för livsmedelsanläggning. Street fooden ska utformas på 
ett sätt som lämpar sig i stadsrummet samt vara hela, rena och fria från 
klotter. Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och följa standarden för 
moderna street food. Fordonet bör vara uppställd så att den kan köra bort 
från uppställningsplatsen utan att behöva backa. Avståndet mellan två 
fordon bör vara minst tre meter.  

Brandfarligt gods 
Street fooden ska följa reglerna som finns för hantering av brandfarligt 
gods, exempelvis gasol. 

El 
Tillgång till el finns på samtliga platser. På torget finns två pollare med el 
(med uttag 2 st 3-fas 16 A CEE, 2 st 1-fas uttag typ Schuko). På torgytan 
finns tre uttagsbrunnar för el (med uttag 2 st 3-fas, uttag 16 A CEE, 4 st 1-
fas uttag typ Schuko, 1 st 63 A uttag 5-polig). 
 
För att få tillgång till el ska sökanden själv införskaffa el-nyckel = 
”trekantsnyckel”, som finns att köpa på till exempel byggvaruhus. 
 
Ett kabelskydd ska läggas över på de ställen där elkabeln går över torgytan. 
Kabelskyddet ska vara randigt i två kontrasterade färger så att det blir 
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tydligt även för de med nedsatt syn. Det är inte tillåtet att använda en extern 
generator. 

Vatten och avlopp 
Avloppsvatten, vatten från matlagning och fett från matlagning ska samlas 
upp och får inte släppas ut på marken eller till dagvattennätet. 

Avfallshantering 
Avfall som uppstår i verksamheten ska tas om hand av innehavaren på ett 
miljöanpassat sätt samt se till att inom en radie av 15 meter från street 
fooden ska näringsidkaren hålla rent ytorna från skräp som härrör från street 
foodens verksamhet. Skräp och avfall från rörelsen får inte slängas i 
allmänna papperskorgar. Papperskorg som näringsidkaren själv ansvarar för 
bör ha lock för att minska risken att fåglar plockar ut rester. 
 
Eslövs kommun kommer att tillhandahålla kärl för avfallshantering. Kärl 
kommer att finnas för fraktionerna restavfall (brännbart), matavfall, 
plastförpackningar/pappersförpackningar och wellpapp. 

Ytan utanför food trucken 
Musik får spelas i fordonet om högtalarna är placerade inuti fordonet och 
om verksamheten följer Folkhälsomyndighetens råd om höga ljudnivåer och 
buller inomhus. Musiken får inte orsaka olägenhet för de som bor i området. 
 
Om fordonet inte tar upp hela ytan kan menytavlor och cafébord få placeras 
innanför ytan. För att uppfylla villkoren om tillgänglighet ska menytavlorna 
och caféborden ha en fast monterad 10 cm hög sockel/sarg nedtill och 
caféborden får inte vara vita eller gula utan de måste vara i någon mörk färg. 
Menytavlor och cafébord får inte vara av så lättviktigt material att de kan 
blåsa iväg. Alla anordningar som placeras utanför fordonet ska placeras 
intill fordonet, men inte så att de skymmer serveringsluckan. 

Tillsyn och kontroll 
Tillsyn och kontroll görs av Miljö och Samhällsbyggnad (miljöavdelningen 
samt avdelningen för gata, trafik och park), Räddningstjänsten och Polisen. 

Regler 
Utöver Eslövs kommuns riktlinjer gällande street food ska verksamheten 
uppfylla de krav och regler som andra myndigheter ställer, såsom 
livsmedelshantering, arbetsgivaransvar och arbetsmiljö, hantering av 
brandfarligt gods med mera. 

Uppsägning 
Tillstånd kan sägas upp och återkallas av Eslövs kommun om särskilda skäl 
föreligger. Skäl för uppsägning kan bland annat vara om riktlinjerna för 
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street food inte följs, upprepade brister i städningen, om avgiften inte 
erläggs inom föreskriven tid, om lagar och bestämmelser för verksamheten 
inte följs eller att man bryter mot något av de tillståndskrav som ställts. 
Avgiften är inte återbetalningsbar. 

Tillstånd 
Tillståndshavarens namn, adress och telefonnummer ska placeras synligt på 
fordonet. För att parkeringsböter ska undvikas måste tillståndet vara väl 
synligt utifrån och vara placerat i framrutan. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utfärdar maximalt ett tillstånd per 
företag och fordon. 

Kostnader 
En taxa för nyttjande av offentlig plats tas ut av kommunen enligt gällande 
taxa för offentlig plats. Det kan också komma till andra avgifter, till 
exempel anmälan av registrering av livsmedelsanläggning, 
livsmedelskontroll med mera. 

Övrigt 
Vid en uppställning mer än fyra timmar per tillfälle måste personalen i street 
fooden ha tillgång till en icke offentlig toalett. 
 
Inga serveringstillstånd för alkohol kommer att beviljas. 

Egenkontroll 
Alla som driver ett livsmedelsföretag ska ha tillräcklig kunskap och tydliga 
rutiner för hantering av livsmedel. Det kallas för egenkontroll. 
 
Egenkontrollprogrammet ska vara anpassat efter verksamheten. I 
egenkontrollprogrammet ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din 
verksamhet. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är till 
exempel rengöring, tid- och temperaturprocesser, kunskap, underhåll, 
personlig hygien, skadedjur och avfallshantering (inklusive tanktömning). 

Baslokal 
Den mat som säljs ska beredas/tillverkas i en registrerad livsmedelslokal, en 
så kallad baslokal. I en baslokal kan man också lagra varor eller emballage. 
Städning av vagnen och tömning av avlopp behöver ske på ett miljö- och 
hygienmässigt bra sätt. Tömning av smutsvatten ska ske till ett godkänt 
avlopp. 
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Bilaga 2 och 3 Saluplatser och street food-
platser 
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