
  
 

 

 

 
 

VILLKOR  

Bilaga 1  

Januari 2023  

Villkor för nyttoparkeringstillstånd för mobila 

måltidsförsäljningsställen  (Food Trucks) i Stockholms stad  
 
Företag med verksamhet inom Stockholms stad kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd för fordon 

som används som arbetsredskap för  att bedriva måltidsförsäljning.  

Det totala antalet tillstånd begränsas  till  100  stycken.  Endast ett  tillstånd per företag  beviljas.  

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.   

  Serveringslucka ska finnas  på höger sida av fordonet, lucka får  också finnas på vänster sida. 

Endast luckan som är riktad mot gångbanan får vara öppen när nyttoparkeringstillståndet nyttjas.  

  Fordonet ska vara anpassat  för  försäljning av  enklare måltider  t.ex. frukost, lunch.  

  Minst  två bilder  ska bifogas ansökan som visar fordonet såväl från utsidan som inifrån.  

- Serveringsluckans placering ska framgå  av  bilden, här avses  luckan på höger  sida.  

- Elverk får inte placeras på gatan utanför fordonet. Av bilden ska det  framgå om  elverket är 

inbyggt eller om det  är placerat med  någon fästanordning utanpå fordonet.  

Övrig information: 

 Tillståndet beviljas för perioder  på 1 till 12 månader. Avgiften är 2  500 kr/månad exklusive 

moms.  Avgiften  faktureras för hel önskad period och går inte att delbetala.  

  Samtliga lagar och bestämmelser för verksamheten ska följas.  

  Företaget  har ansvar för att  hantera sitt  avfall.  Avfallet ska hanteras i enlighet  med stadens 

beslut och riktlinjer avseende avfallshantering, se bilaga ”Avfallshantering i 

verksamheter  

  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 Miljöförvaltningen till att inte omfatta 

   hanteringen i föreskrivna villkor.  

 

Villkor och  begränsningar i  samband med  måltidsförsäljning:  

  Tillståndet gäller  alla dagar kl.  06–04  för en tillfällig uppställning  upp till  fyra  timmar  per  

parkeringstillfälle  i samband med måltidsförsäljning.   

  Tillståndet gäller  på gatumark där det är  tillåten parkering upp  till 24  timmar eller  längre  samt på  

gatorna under punkt a)1och a)2 i ordningsföreskrifterna.  Se bilaga med kartbild.  

  Tillståndet gäller  där  det är  skyltat med parkeringsförbud, dock inte under  servicedag/servicenatt.   

  Parkeringen får  inte hindra eller  försvåra snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg.  

  Fordonet  får  inte parkeras så att det hindrar  framkomligheten, in- och utfart  eller utgör fara för  

ordning och säkerhet  i trafiken.  

  Fordonet  får  inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en cykelbana/cykelfält.   

  När serveringsluckan är  öppen bör den märkas ut  och får inte sitta så lågt att den utgör fara för  

personer  som vistas vid fordonet.  

  Tillståndsdekalen  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  
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vid pilen, avrundad till närmaste hel- eller halvtimme. Inställningen får inte ändras under  

pågående parkering.  

 Verksamheten ska vara rörlig  

 Inga föremål får placeras  utanför fordonet, som t.ex.  stolar, bord,  menytavlor, elverk  eller annat. 

 Tomgångskörning får  inte ske längre än en minut. 

 Tillståndshavaren ansvarar  för  skador som kan uppkomma p.g.a. verksamheten eller som drabbar 

tredje man.  

Tillståndet gäller inte:  

 På platser med förbud att  stanna. 

 På parkeringsförbud under  servicedag eller  servicenatt  (p-förbud under en viss dag eller natt i 

veckan).  Dag och tid är  skyltat på platsen, t.ex. Torsdag 0-6. 

 På tidsbegränsade parkeringsplatser med kortare uppställningstid än 24 timmar (t.ex.  2-timmars

parkering).  Undantaget gatorna under punkt a)1och a)2 i ordningsföreskrifterna. 

 På gågata, gångfartsområde  eller på tomtmark  (t.ex. där det är skyltat att något bolag övervakar 

parkeringen). 

 På särskilt anordnad parkeringsplats  –  t.ex.  parkeringsplats för  rörelsehindrad, 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 med fordon av 

visst slag. 

 På platser enligt  16 § i Allmänna ordningsföreskrifter för Stockholms kommun  där det krävs

polistillstånd för tillfällig försäljning. Se förteckning nedan. 

Bifogad översiktskarta visar  rödmarkerade områden  och gator,  i Stockholms innerstad där  
tillståndet inte gäller, enligt ordningsföreskrifterna.  
 
 16  §  Med  tillfällig  försäljning  avses sådan  gatuförsäljning  samt  demonstration  av  varor  som tar  offentlig  plats i  anspråk  endast  tillfälligt  
och  i  obetydlig  omfattning  och  som därför  inte  kräver  tillstånd  enligt  3  kap.  1  §  ordningslagen.  För  tillfällig  försäljning  på  följande  platser,  

undantaget  a)1  samt  a)2,  krävs polismyndighetens tillstånd:  

 

 a)  på  offentlig  plats,  som  är  belägen  innanför  eller  i  den  gräns som  bildas enligt  följande:  
City;  Kungsgatan,  Stureplan,  Birger  Jarlsgatan,  Nybroplan,  Strandvägen  (dock  ej  kajen)  från  Nybroplan  till  Oxenstiernsgatan,  Raoul 

Wallenbergs torg,  Nybrokajen,  Museikajen,  Södra  Blasieholmskajen,  Strömkajen,  Kungsträdgårdsgatan,  Strömgatan,  Tegelbacken, 
Vasagatan  med  Centralplanen,  Klarabergsgatan  Klarabergsviadukten,  Blekholmsterrassen,  Kungsbron,  Kungsgatan,  

Gamla  Stan;  Slottskajen,  Skeppsbrokajen,  Munkbroleden,  Munkbron,  Riddarhuskajen,  Kanslikajen,  Slottskajen, 

Slussenområdet;  Slussplan,  Östra  Slussgatan,  östra  Uppfarten,  Ryssgården,  Södermalmstorg,  Västra  Slussgatan,  Västra  Uppfarten,  och 
samtliga  överbyggda  gångar  och  platser  inom Slussenområdet.  Slussplan,  

Globenområdet;  Arenagången,  Arenavägen,  Entrétorget,  Arenaslingan  Svenne  Berkas  torg,  Arenaslingan,  Arenavägen,  Globenbron, 

Arenagången, 
 

 a)1.  Undantag  görs för  tillfällig  försäljning  från  fordon  med  nyttoparkeringstillstånd  C  mellan  klockan  21.00–04.00  på  följande 

gator:  Mäster  Samuelsgatans  norra  sida  mellan  Drottninggatan  och  Klara  Norra  kyrkogata,  Regeringsgatan  mellan  Jakobsgatan  och 
Mäster  Samuelsgatan,  Klarabergsviaduktens norra  sida  på  bron  över  Vasagatan. 

  

 a)2.  Undantag  görs för  tillfällig  försäljning  från  fordon  med  nyttoparkeringstillstånd  C  mellan  06.00-04.00  på  följande  gata:  Klara 
Norra  Kyrkogata  mellan  Bryggargatan  och  Mäster  Samuelsgatan  

 
 b)  på  följande  utanför  nämnda  område  belägna  offentliga  platser:  Drottninggatan  mellan  Kungsgatan  och  Wallingatan  Riksgatan 

Birger  Jarlsgatan  mellan  Stureplan  och  Engelbrektsplan,  Engelbrektsplan,  Humlegårdsgatan,  Grev  Turegatan  mellan  Birger  Jarlsgatan  och 

Humlegårdsgatan,  Nybrogatan  mellan  Nybroplan  och  Östermalmstorg,  Östermalmstorg,  Ingmar Bergmans gata,  Lidingövägen  mellan 
Valhallavägen  och  Fiskartorpsvägen,  Valhallavägen  mellan  Lill-Jans Plan  och  Nybrogatan,  Drottning  Sofias väg,  Odengatan  mellan 

Norrtullsgatan  och  Vegagatan,  Götgatan  utom i  vad  avser  sträckan  mellan  Ölandsgatan  och  Folkungagatan,  Ringvägen  mellan  Rutger

Fuchsgatan  och  Älvsborgsgatan,  Drottningholmsvägens norra  gångbana  mellan  S:t  Eriksgatan  och  Fridhemsplan,  Fridhemsgatan  mellan 
Fridhemsplan  och  S:t  Göransgatan,  Smeduddsvägen,  Rålambshovsledens södra  sida,  från  Gjörwellsgatan  fram  till  i  höjd  med 

Karlsviksgatan,  Brommaplan  mellan  Drottningholmsvägen,  Tunnlandsvägen,  Kapplandsvägen,  Tunnlandet  och  Klädesvägen,  Inom

Vällingby  Centrum:  Kirunaplan,  Solursgången  norr  om Ångermannagatan,  Ångermannagatan  mellan  Vällingbyvägen  och  Kirunagatan 
samt  Vällingbygången,  Vällingbyplan,  Pajalagatan,  Hässelby  Gårds centrum;  Hässelby  Torg  Inom Farsta  Centrum:  Farstagränd, 

Farstagången,  Farsta  Torg,  Spolnäsgränd,  Storforsgränd,  Skärholmens centrum:  Skärholmstorget,  Storholmsgatan,  Måsholmstorget, 

Bredholmsgatan,  Byholmsgången  och  Lillholmsgången, 
 

 c)  Norra  och  Södra  Djurgården,  allt  ovan  a–c)  enligt  bifogade  kartor  (bilaga  2). 

 
 d)  på  tunnelbanestation  och  ett  område  beläget  på  mindre  avstånd  än  20  meter  från  tunnelbanestationens  in- och  utgångar  eller  därtill 

ledande  trappor. 

 
 e)  på  stadens egna  eller  till  staden  upplåtna  begravningsplatser  enligt  följande;  Skogskyrkogården,  Sandsborgskyrkogården, 

Brännkyrka  kyrkogård,  Västberga  begravningsplats,  Strand-kyrkogården,  Råcksta  begravningsplats Bromma  kyrkogård,  Hässelby 

begravningsplats,  Spånga  kyrkogård,  Galärvarvskyrkogården,  Adolf  Fredriks kyrkogård,  Hedvig  Eleonora  kyrkogård,  Katarina  kyrkogård, 
Maria  Magdalena  kyrkogård,  S:t  Johannes kyrkogård,  S:t  Jacobs  kyrkogård,  S:a  Clara  kyrkogård  samt  Kungsholms kyrkogård. 

https://06.00-04.00
https://21.00�04.00

