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A Försäljningsändamål 
a 

1 Matvagn, foodtrucks och kaffevagn/glassvagn 
 
För matvagnar och foodtrucks tillhandahåller kommunen platser på 
Fisktorget i Vänersborg och på torgparkeringen vid fyrkanten i  
Vargön. 
Kaffevagnar, glassvagnar, korvstånd och liknande får förekomma på 
samma platser som matvagnar och foodtrucks och dessutom i  
Skräckleparken, Sanden norr om Dalbobron, torget i Vänersborg samt 
på de kommunala badplatserna.  
Andra platser inom kommunen kan vid förfrågan eventuellt tillåtas. 
 
Konceptets innebörd 
Konceptet innebär mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten är 
ett fordon som med lätthet kan flyttas från en angiven plats. 
Matvagn är ett släpfordon, ofta självförsörjande av el och/eller gasol 
och vatten. Försäljning sker genom en lucka.  
Foodtruck är ett motordrivet fordon, ofta självförsörjande av el  
och/eller gasol och vatten. Försäljning sker genom en lucka. 
Kaffevagn/glassvagn/korvstånd eller liknande är av liten storlek och är 
inte beroende av extern elförsörjning. Försäljning sker från utsidan av 
enheten. 
Produkterna som säljs är dryck och enklare måltider och serveras 
direkt till förbipasserande. 
Ytan som upplåts gäller endast för fordonet/enheten. 
 
Försäljningsenheten ska dagligen flyttas från platsen. 
 
 
Villkor och specifikationskrav för ansökan 
Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.  
Fordonet ska vara anpassat för försäljning av enklare måltider t.ex. fika, 
frukost, lunch eller middag. 
Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets såväl ut- och 
insida. Serveringsluckans placering ska framgå. 
Den sökta tiden i polistillståndet faktureras även om platsen inte an-
vänds. 
 
Övrig information  
Tillståndet beviljas upp till ett år i taget och måste därefter ansökas på 
nytt. 
Ansökningar handläggs i december inför kommande år. 
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2 Annan försäljning 
För annan försäljning tex. bärförsäljning, uttas avgift per 
ianspråktagen yta och vecka. 
 
 

3 Uteserveringar 
För uteserveringar på gångbanor och gågator/gångfartsområde samt 
friluftsserveringar uttas avgift per ianspråktagen yta och 
tillståndsperiod. 
 
Sommarsäsong 1 april – 31 oktober  
Vintersäsong  1 november – 31 mars  
 
Inramning/avgränsning av serveringen anpassas till befintlig miljö i 
samråd med kommunen. 
Kommunens riktlinjer är att anordningen får en standard och ett 
utseende som harmoniserar med stadsbilden. 
Alla åtgärder i form av tillfälliga anordningar och trafikregleringar 
bekostas av sökanden. 
 

4 Serveringstält 
För serveringstält uttas avgift per dag. 

5 Loppmarknad 
För loppmarknad uttas avgift per dag. 

6 Torghandel 
För torgplatser som har ett djup upp till 3m uttas avgift per påbörjad 
löpmeter.  
Som allmän försäljningsplats upplåts del av torget i centrum i  
Vänersborgs tätort. Övriga torg i kommunen upplåts via polistillstånd. 
 
Försäljningsverksamheten regleras via ”Torghandelsstadga för 
Vänersborgs kommun” 
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B Annat kommersiellt ändamål 
 

1 Digitala och rörliga reklampelare 
För digitala reklamanordningar som är uppsatta på eller inkräktar på 
offentlig plats uttas avgift per m2 reklamyta och år. 

 

2 Affischpelare och reklamtavlor 
För reklamanordningar som är uppsatta på eller inkräktar på offentlig plats, 
uttas avgift per m2 reklamyta och år. 
 

3 Skyltmaster 
Skyltmast och liknande med uppgifter om entreprenörer, konsulter och 
dylikt som har anknytning till objektet, får uppställas i anslutning till nyttjad 
yta. För detta uttas avgift enligt taxa per m2 markyta och månad. 

 

4 Evenemang inklusive affischering 
För cirkus, tivoli eller liknande uttas avgift per plats och dag. 
Cirkus får förekomma på Sjövallen och vid gynnsamt väder på 
Sanden.  
 
Affischering av tillfällig art såsom vid cirkusföreställningar eller liknande får 
förekomma på platser som meddelats av arrangör vid varje tillfälle. 
 

5 Andra kommersiella arrangemang 
Vid andra kommersiella evenemang uttas avgift enligt taxa. 

C Övriga ändamål 
 
AVGRÄNSNINGAR 
 
Vänersborg 
Centrum avser området som begränsas av gamla hamnkanalen, 
Vänern, Regementsgatan, Fabriksgatan och järnvägen. 
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Vargön 
Centrum avser Nordkroksvägen mellan Storegårdsvägen och 
Trastvägen, Storegårdsvägen mellan Nordkroksvägen och 
Tomtevägen samt Nybrovägen. 
 
Brålanda 
Centrum avser Storgatan från järnvägen till Parkgatan. 

 

1 Byggnadsupplag, bodar, ställningar m.m. 
För byggnadsupplag och andra upplag, byggnadsställningar, bodar, 
provisoriska byggnader mm uttas avgift per m2 och vecka. 

2 Avstängd gata 
1 körfält - Avser halva gatans bredd. 

2 körfält - Avser hela gatans bredd. 
 
Avgiften räknas per påbörjat kvarter. 

3 Container och lift 
För container och lift är de två första dagarna fria från avgift därefter 
uttas avgift per plats och vecka.  
Vid uppställning på gatumark ska containern vara väl utmärkt med 
reflexer.  

 

4 Utställnings- och mötestält   
 (inte kommersiella) 

För utställnings- och mötestält uttas avgift enligt taxa. 

 

5 Annan markupplåtelse, t.ex. affischering 
För annan markupplåtelse uttas avgift per ianspråktagen m2 och 
påbörjad månad. 
 

Lagar och Bestämmelser 
Offentlig plats upplåts av polismyndigheten med stöd av 
ordningslagen. 
Enligt ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 1 § får offentlig plats inom 
detaljplanerat område inte användas på annat sätt än vad som stämmer 
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överens med det ändamål som platsen har upplåtits för, eller är all-
mänt vedertaget, utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
Enligt 3 kap. 2 § ska polismyndigheten inhämta kommunens yttrande 
innan tillstånd ges för att ta i anspråk offentlig plats.  
Kommunen får ange villkor för upplåtelsen och om kommunen av-
styrker ansökan får tillstånd inte lämnas. 
 
Lag om rätt för kommun att ta ut taxa för vissa upplåtelser av offentlig 
plats, mm (1957:259), ger möjlighet för kommunen att ta ut ersättning 
för upplåtelsen. Taxan ska anses skälig med hänsyn till upplåtelsen, 
nyttjarens fördel, kommunens kostnader och övriga omständigheter. 
Kommunfullmäktige beslutar om grunderna för beräkning av 
avgifterna. 
 
Torghandelsstadga för Vänersborgs kommun reglerar handeln på salu-
torget som definieras i torghandelsstadgan.  
 

. 

 

Behörig myndighet 
Kommunens beslutanderätt enligt dessa bestämmelser utövas av  
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 


