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M AT VAGN 
TIPS & RÅD TILL DIG SOM VILL STARTA MATVAGN I GISLAVEDS KOMMUN

Ett antal tillstånd krävs för att starta matvagn eller annan mobil anläggning för försäljning av livsmedel. 
Börja med att kontrollera med bygg- och miljöförvaltningen. 

1. Tidsbegränsat bygglov
2. Upplåtelseavtal
3. Polistillstånd
4. Livsmedelsregistrering

Har du registrerat ditt företag? Mer information om detta finns på www.verksamt.se 

Markägare 
Vem äger marken? Fråga fastighetsägaren om de samtycker till att du ställer upp mobil vagn på deras 
fastighet. Skriv ett avtal. Äger Gislaveds kommun marken krävs ett upplåtelseavtal med kommunen. 
Matvagnar på kommunal mark hänvisas, efter anvisning från tekniska kontoret, i första hand till våra 
torg.  Vid tillfälliga dagsbesök tillämpas Gislaveds kommuns regler om torghandel:
http://www.gislaved.se/trafikochinfrastruktur/torgochallmannaplatser.147.html 

Livsmedelsregistrering, Vatten och avlopp 
Registrering av livsmedelsverksamhet ska ske senast 2 veckor innan start. Tänk på att du måste ha 
tillgång till en personaltoalett. Beroende på utrymmet i matvagnen kan också tillgång till en bakom- 
varande lokal krävas. 

Kommunalt vatten och avlopp kommer inte att finnas på platsen. Krav finns ändå på tillgång till  
rinnande varmt och kallt vatten av dricksvattenkvalitet. På anläggningen ska det finnas flytande tvål och 
pappershanddukar. Rinnande vatten kan ordnas på olika sätt, exempelvis genom vattendunkar med 
tappkran. 
Om anläggningen använder sig av dunkar ska provtagning av vattenkvaliteten göras med jämna  
mellanrum. Uppsamling av spillvatten (t ex diskvatten) kan göras via en anslutning till en tank eller en 
dunk. Om dunkar används är det viktigt att tänka på att separera dricksvattendunkar och 
spillvattendunkar. Spillvatten ska tömmas i avloppssystem som är anslutet till reningsverk. Det är 
förbjudet att tömma spillvattnet i dagvattenbrunnar eller i naturen. 

Tillgång till el 
Kontrollera alltid i förväg möjligheten att få tillgång till el. Kontakta en behörig elektriker 
eller leverantör av el i området som kan hjälpa dig med detta. 

Avfallshantering 
Sopor ska tas omhand av matvagnsinnehavaren och regelbundet forslas bort från platsen.Vid 
behov av sophämtningsabonnemang, var vänlig och kontakta debiteringsenheten på 
Gislaveds kommun. 

Brandfarligt gods 
Verksamheten ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel 
gasol. Kontakt: Räddningstjänsten. 

Vänd... 



TILLSTÅND SOM BEHÖVS INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN MATVAGN 

1.  Tidsbegränsat bygglov:
Matvagn som är uppställd längre tid än 3 veckor kräver tidsbegränsat bygglov som söks 
på bygg- och miljöförvaltningen. En komplett ansökan ska innehålla: 

• Ansökningsblankett
• Karta med placering
• Ritning (skala 1:100) över matvagnen med måttangivelser
• Foto på matvagn

2. Upplåtelseavtal.
Ägs marken av Gislaveds kommun krävs ett upplåtelseavtal med kommunen.

3. Polistillstånd för användande av offentlig plats:
Tillståndet söks hos Polismyndigheten. Mer information, se: https://polisen.se/service/blanketter/tillstand/

4. Livsmedelsregistrering
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska ske i den kommun som 
verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas i. Att tänka på i samband med 
livsmedelsregistreringen: 

• Tillgång till personaltoalett
• Behov av bakomvarande lokal, om tillräckligt utrymme inte finns i matvagnen.
• Tillgång till vatten av dricksvattenkvalitet
• Kunskap om livsmedelslagstiftning
• Registrering 2 veckor innan start

Kontaktuppgifter: 
Gislaveds kommuns förvaltningar/enheter nås genom kontaktcenter, tel 0371-81000 eller 
e-post kommunen@gislaved.se

Polismyndigheten, tel 11414 eller e-post: registrator.ost@polisen.se 
för tillståndsansökan om nyttjande av offentlig plats. 




