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Retningslinjer for mobilt gadesalg i Næstved Kommune 
 
På baggrund af en voksende interesse for mobilt gadesalg vil Næstved Kommune, i et vist 

omfang, tillade at de offentlige vejarealer og grønne områder ejet af Næstved Kommune 

anvendes til mobilt gadesalg under forudsætning af at salget ikke blokere tilgængeligheden. 

Dette giver mulighed for, at der kan ske mobilt gadeslag i Næstved bymidte, de øvrige 

centerbyer og Karrebæksminde.  

Næstved Kommune tillader derfor, i en ét årig forsøgs periode, mobilt gadesalg fra mindre 

vogne f.eks. fra christianiacykel, ladcykel, kaffeknallerter og mobile isvogne på ca. 2,5m2 (Det 

anslås at der ved mobilt gadesalg optages et vejareal på max. 5m2).  

 

Næstved Kommune har ret til løbende at tilføje og ændre i hvilke steder der eventuelt 

undtages for mobilt gadesalg. Dette vil fremgå af den tilladelse der gives til sælgerne.  

Mobilt gadesalg på de frie stadepladser kræver særskilte tilladelse.  

 

GENERELT  

 Der gives kun tilladelse til personer med et CVR.nr. eller CPR. nr  

 

 Tilladelsen skal altid medbringes og kunne fremvises. Såfremt dette ikke overholdes 

kan tilladelse inddrages.  

 

 Tilladelsen må ikke overdrages til andre og er tilknyttet den specifikke vogn der er givet 

tilladelse til.  

 

VARER  

Ifølge Erhvervsstyrelsens regelsæt er det kun tilladt, at sælge varer som ”forsvinder ved 

forbrug” som f.eks. mad- og drikkevarer. Der må dog ikke sælges tobaksvarer, alkohol, 

sodavand, chokolade og slik.  

Der må desuden sælges udvalgsvarer, som f.eks. tøj, sko og smykker, der må dog ikke sælges 

udvalgsvarer i bymidter og bydelscentre, medmindre der er tale om salg af varer, der relaterer 

sig til et arrangement af kortvarig karakter.  

 

PLACERING  

Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under omstændigheder, der er til gene for trafik, færdsel 

og tilgængelighed, som f.eks.:  

 Tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el. lign. ud 

på kørebane eller cykelsti.  

 
 Blokerer færdselsarealet eller anbringes så den mindsker adgangen til monumenter, 

butikker,restauranter og udstillingsvinduer m.m.  

 

 Blokerer ledelinjer i jorden for synshandicappede.  

 

 Vognen skal være fleksibel og nem at flytte på. Der må maksimalt gøres ophold med 

henblik på salg i 2 timer på hver lokalitet. Der skal være mindst 100 meter mellem hver 

lokalitet.  

 

 Ved mobilt gadesalg på f.eks. private veje, parkeringspladser og grønne områder, som 

ikke ejes af Næstved Kommune, skal der søges tilladelse hos grundejeren.  

 

BETALING  

Brug af offentlige arealer til kommercielt formål sker mod et gebyr på 2454,67kr for perioden 

1.april -30.september og 1227,33kr for 1. oktober – 31. marts.  
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Hvis der ønskes gadesalg på dagsbasis kan det ske mod et gebyr for 

146,00kr – hvilket svare til den takst der er gældende for løse pladser.  

Der er kigget på, hvad andre kommuner opkræver af gebyrer, hvilket variere meget, og så er 

der også kigget på de nuværende gældende stadepladser takster. Derudover anslås det, at der 

vil være mere gadesalg i sommer halvåret end i vinter halvåret.  

På baggrund af dette forslår administrationen ovenstående gebyr.  

 

FREMTONING OG RENHOLDELSE  

 Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andre løse genstande 

på vejen.  

 

 Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i f.eks. 

lanterner.  

 

 Parasoller må kun benyttes hvis de er fastmonteret på vognen. Der må ikke opstilles 

løse genstande så som stole mv.  

 

 Sælger skal rydde op efter sig selv og sine kunder, og er ansvarlig for at fjerne affald 

og selv sørge for at transportere det væk.  

 

 Det er ikke tilladt at smide affaldet i kommunens affaldsspande.  

 

OPHØR OG FORPLIGTELSE  

 Mobilt gadesalg må, ved arrangementer, så som koncerter o.lign., kun finde sted efter 
aftale med arrangøren.  

 

 Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal anvendes til andre formål, 

som f.eks.: arrangementer, udendørsservering, faste stadepladser, vejarbejde, renhold 

o.lign.  

 

 Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra Politiet og Næstved 
Kommune.  

 

 Næstved Kommune kan efter forudgående varsel helt eller delvist tilbagekalde en 

tilladelse, herunder ændre vilkårene, hvis det skønnes nødvendigt på grund af 

færdslen, herunder trængsel eller for at sikre vejarealets øvrige funktioner som f.eks. 

opholdsarealer og pladser foran butikker.  

 

 Næstved Kommune kan, uden forudgående varsel, tilbagekalde tilladelsen efter 

gentagne brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særlige uforudsete forhold gør det 

nødvendigt.  

 Tilladelsen skal altid medbringes og skal til hver en tid kunne forevises til kommunen 

eller politiet.  

 

Næstved Kommune kan efter den ét årig forsøgsperiode indføre restriktioner med hensyn til 

f.eks. konkrete steder, der kan bruges til mobilt gadesalg, antal gadesælgere og tæthed af 

gadehandel.  

 

ANDRE LOVE OG MYNDIGHEDER  

 Forretningsdrift fra mobile salgsvogne skal følge gældende lovgivning, regler og 

retningslinjer for den pågældende type erhverv. Indehaveren har selv ansvaret for at 

gøre sig bekendt med disse, samt indhente de nødvendige tilladelser m.v.  
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 Der henvises til Erhvervsstyrelsens "Bekendtgørelse om registrering 

af mobile udsalgssteder m.v." samt "Lov om næring".  

 

 Der henvises i øvrigt til Ordensbekendtgørelsen samt lokale politivedtægter.  

 

 

 

 


