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Retningslinjer for mobilt gadesalg i Svendborg Kommune 
 
Ønsker man at drive mobilt gadesalg i Svendborg Kommune, skal man søge om en tilladelse hertil 
ved kommunen i henhold til Vejlovens § 80. 
 
Generelle betingelser: 

 Tilladelsen giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg (omførsel) fra én cykel, 
knallert eller lignende, samt motorkøretøjer (salg fra varevogne, bagagerum, trailere m.m.). 
(max. totalvægt 3500 kg) 

 Tilladelsen gælder ikke på private arealer og pladser. 

 Det er kun tilladt at sælge dagligvarer. I vejledningen til næringsloven er dagligvarer 
defineret som er varer, der bliver brugt indenfor et kort tidsinterval, som f.eks. mad og 
drikkevarer. 

 Tilladelsen skal altid medbringes, så den kan fremvises ved tilsyn. 
 
Placering med henblik på salg: 

 Færdselsloven skal til enhver tid overholdes. 

 Tilladelsen fritager ikke fra eller dækker ikke en evt. parkeringsafgift. 

 Vognen skal være mobil og let kunne flyttes. 
 
Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under omstændigheder der er til fare eller ulempe for den 
øvrige færdsel eller tilgængeligheden således at: 

 Fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol eller lignende tvinges ud 
på kørebane eller cykelsti 

 Færdselsarealet eller adgangen til butikker, restauranter, udstillingsvinduer, seværdigheder 
og monumenter m.m. blokeres eller mindskes. 

 Ganglinjen for synshandicappede blokeres. 
 
Særlige betingelser for placering af mobilt gadesalg i Svendborg bymidte: 
 
Mobilt gadesalg er tilladt på fire til formålet reserverede p- pladser på følgende lokaliteter; 
 
Torvet ved Lilletorv 
Centrumpladsen 
Klosterplads 
Pladsen ved Kattesundet/Sankt Nicolai Gade 
 
Renholdelse 
Sælgeren skal rydde op efter sig selv og sine kunder, herunder fjerne affald og selv sørge for 
bortskaffelse af affaldet. Det er ikke tilladt at smide affaldet i de kommunale opstillede 
affaldsspande. 
 
Fremtoning og udseende 
Der må ikke opstilles nogen form for løst udstyr på vejareal som f.eks. skilte, parasoller, stole, 
borde, fakler, kurve. 
 
Parasoller, der er fastmonteret på vognen, skal være placeret, så underkanten af parasollen er 
mindst 220 cm over jordhøjde. Parasoller må ikke være udslået, når vognen er i bevægelse. 
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Køretøjet skal opfylde færdselslovens krav. 
 
Man må ikke have pågående adfærd i forbindelse med salg og der må heller ikke spilles nogen 
form for musik, råbes eller ringes med klokke. 
 
Forpligtelser og ophør af tilladelse 
Ved arrangementer må mobilt gadesalg kun finde sted efter aftale med arrangøren. 
 
Sælger skal til enhver tid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som f.eks. 
arrangementer, udeservering, faste stader, vejarbejde, renhold eller lignende. 
 
Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle angivelser fra politiet og Svendborg Kommune. 
 
Svendborg Kommune kan efter forudgående varsel helt eller delvist tilbagekalde en tilladelse eller 
ændre vilkårene, hvis det skønnes nødvendigt på grund af færdslen, herunder trængslen eller for 
at sikre vejarealets øvrige funktioner som f.eks. opholdsarealer og butiksforpladser. 
 
Svendborg Kommune kan indføre restriktioner i forhold til f.eks. lokaliteter, der kan benyttes til 
mobilt gadesalg, antal gadesælgere og tæthed af udendørshandel. 
 
Svendborg Kommune kan efter forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter gentagende brud 
på vilkår i tilladelsen, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt. 
 
Andre tilladelser 
Det er sælgers/den handlendes ansvar at søge og indhente tilladelser fra alle relevante 
myndigheder. 

 

Svendborg Kommune varetager kun brugen af offentlige arealer 

 

 

 

Vedtaget af Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016. 
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