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1 OVERORDNEDE FORMÅL 

Retningslinjer for mobilt gadesalg skal medvirke til at sikre en udvikling, der er i overensstemmelse med de vedtagne 

strategier i kommunen.   

Der skal være mulighed for enkelt og let, at få tilladelse til mobilt gadesalg i Gribskov kommune. Hver by har sin 

profil med oplevelsestilbud hele året, som understøtter de eksisterende miljøer og tilbud, som et supplement til den 

eksisterende detailhandel. 

Retningslinjerne evalueres i efteråret 2019. De omhandler alene mobile salgsvogne og ikke stadepladser og events. 

2 SALGSVOGN 

Ved en salgsvogn forstås en mobil vogn, der kun i korte perioder er placeret det samme sted, jf. pkt. 4. 

3 HVAD MÅ DER SÆLGES  

Mobile virksomheder skal overholde fødevarelovgivningen, på lige fod med andre fødevarevirksomheder.  

Der tages her udgangspunkt i Næringsloven og Erhvervsstyrelsens regelsæt i øvrigt. 

3.1 DAGLIGVARER 
I de tilladte områder, jf. pkt. 4. må der sælges dagligvarer, hvormed forstås varer, som "forsvinder ved forbrug" 

(f.eks. mad- og drikkevarer) fra en mobil salgsvogn. 

Der må dog ikke sælges alkohol, sodavand, tobak og chokolade- og sukkervarer (f.eks. slik). 

3.2 UDVALGSVARE  
I bymidten må der ikke sælges udvalgsvarer (fx. tøj, sko, smykker) fra en mobil salgsvogn. 

De enkelte byers bymidte fremgår af kommuneplanen, som kan se på www.gribskov.dk 

I forbindelse med et enkeltstående arrangement i byen, må der dog gerne sælges udvalgsvarer, men kun efter aftale 

med arrangørerne. 

3.3 SERVICEYDELSER 
Serviceydelser må kun sælges, hvis det kan udføres fra salgsvognen (fx massage, mobilcykellapning).  

Det skal ske på stedet og der må ikke henvises til et fast forretningssted. 

4 HVOR MÅ DER SÆLGES 

Som udgangspunkt kan de kommunale vejarealer benyttes til midlertidig parkering af en mobil salgsvogn, efter der 

er indhentet tilladelse.   

 

Parkeringen skal følge Færdselsloven og nærværende retningslinjer.  

Salgsvognen må ikke parkeres nærmere end 50 m, til butikker med et tilsvarende sortiment.  

Salgsvognen må ikke overnatte og skal hver dag flyttes min. 50 m, til en ny lokalitet. 

Mobilt gadesalg ved arrangementer, må kun finde sted efter aftale med arrangøren. 

Der kan ikke reserveres eller vælges en fast plads. 

Salgsvognen skal uden varsel flytte, hvis Gribskov Kommune kræver at arealet skal bruges til andre formål, som f.eks. 

udendørsservering, faste stader, vejarbejde, renhold, arrangementer og lignede. Gribskov Kommune kan indføre 

http://www.gribskov.dk/
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særlige restriktioner med hensyn til fx. placering og antal af gadesælgere i et område, såfremt det er påkrævet. 

Placering af salgsvogn skal altid følge retningslinjerne og vilkår i den indhentede tilladelse.  

4.1 FORSKELLIGE OMRÅDER 
Der må sælges varer på offentligt vejareal i Gribskov Kommune og ved udvalgte kommunale strande jf. pkt. 4.2.  

Der må dog ikke sælges fra mobile salgsvogne inden for de markerede områder, som vist på vedhæftet kort over 

Gilleleje jf. pkt. 12 og Tisvilde pkt. 13.  

4.2 STRANDE 
Der må ikke være mobilt gadesalg på kommunale strande og de nærliggende parkeringspladser, med undtagelse af:  

- Tisvildeleje P-plads, afsnit B. 

- Tisvildeleje P-plads, afsnit C. 

- Rågeleje P-plads. 

- Dronningmølle P-plads vest for Teglgårdssøen. 

Se områderne på eventkort på www.gribskov.dk/eventguide 

4.3 FORTOV OG ANDET VEJAREAL 
På vejarealer skal der altid parkeres efter gældende regler jf. færdselsloven og lokale parkeringsbestemmelser. 

https://www.gribskov.dk/media/4052/parkeringsbekendtgoerelse-gribskov-kommune-2018.pdf 

Der må ikke sælges ud imod kørebanen. Mobilt gadesalg må ikke være til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed. 

Salgsvognen må ikke placeres, så den blokerer færdselsarealet, eller mindsker adgangen til butikker, restauranter og 

udstillingsvinduer mm, blokerer ganglinjen for synshandicappede, eller tvinger fodgængere ud på vejbane.  

4.4 PRIVATE GRUNDE OG PARKERINGSPLADSER  
Mange parkeringspladser, grønne områder og strande er ikke kommunale, men ejes af private grundejere eller af 

staten. Deres tilladelse skal indhentes, hvis der skal sælges fra de områder.  

Kommunen råder alene over de kommunale vejarealer og de områder der fremgår af eventkortet på 

www.gribskov.dk/eventguide 

5 INVENTAR 

Salg må kun foregå fra selve salgsvognen og alt skal monteres på vognen.  

Der må ikke opsættes inventar, borde og stole, pavilloner, skilte mv. ved siden af salgsvognen. 

6 FORSYNINGER 

Salgsvogne skal som udgangspunkt være selvforsynende med fx strøm og vand. På enkelte pladser i kommunen, er 

der tilgang til vandpost og strømstandere. Betalingskort til strømstandere kan købes på Rådhuset. 

Der må der ikke etableres forsyningsledninger til andre faste installationer. 

7 AFFALD 

Sælger skal selv rydde op og fjerne affald efter kunderne, og sørger for at transportere affaldet væk og til 

genbrugspladserne. Det er ikke tilladt at smide affald fra salgsvognen i kommunens affaldsspande. 

http://www.gribskov.dk/eventguide
https://www.gribskov.dk/media/4052/parkeringsbekendtgoerelse-gribskov-kommune-2018.pdf
http://www.gribskov.dk/eventguide
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8 STØJ 

Der må ikke spilles musik eller råbes, ligesom der ikke må støjes fra vedvarende motor eller generator. 

9 TILLADELSE FRA KOMMUNEN 

Der skal søge tilladelse til mobilt gadesalg på de kommunale vejarealer og pladser. Der kan kun søges for max. 6 

måneder. Udfyld ansøgningsformularen på www.gribskov.dk/eventguide 

Sælger skal vedhæfte: 

- et tydeligt foto af salgsvognen. 

- en kopi af registreringen i Erhvervsstyrelsen.  

- en kopi af tilladelse fra Fødevarestyrelsen, hvis der skal sælges fødevarer. 

Med tilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes.  

En tilladelse til at sælge fra mobil salgsvogn gælder kun én vogn. Hvis en sælger har flere vogne, skal sælger søge om 

tilladelse til hver vogn. 

9.1 OPHØR OG FORPLIGTELSER 
Sælger skal efterkomme alle instruktioner fra politiet og vejmyndigheden i Gribskov Kommune. 

Forretningsdrift fra mobile salgsvogne skal altid følge øvrig gældende lovgivning.  

Indehaver har selv ansvar for at gøre sig bekendt med lovgivningen og indhente de nødvendige tilladelser. 

Vejmyndigheden kan straks tilbagekalde tilladelsen, hvis reglerne og vilkår for tilladelsen ikke følges, eller hvis 

uforudsete forhold gør det nødvendigt.  

10 ANDRE GODKENDELSER 

Før kommunen behandler en tilladelsen til mobilsalg, skal selvstændige erhvervsdrivende først foretage 

nedennævnte registrering og modtage godkendelser. 

10.1 ERHVERVSSTYRELSEN 
Selvstændige erhvervsdrivende har pligt til, at registrere mobilet gadesalg på www.mobiltreg.dk 

10.2 FØDEVARESTYRELSEN 
Ved salg af fødevarer har selvstændige næringsvirksomheder med detailsalg af varer, pligt til at indhente en 

godkendelse fra Fødevarestyrelsen på www.foedevarestyrelsen.dk  

11 RELEVANT LOVGIVNING 

Lov om offentlige veje m.v. LOV nr 1520 af 27/12/2014 

Bekendtgørelse om særlig råden over vejareal BEK nr 1475 af 03/12/2015 

Lov om næring LOV nr 595 af 14/06/2011 

Bekendtgørelse af lov om fødevarer LBK nr 999 af 02/07/2018 

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. LBK nr 1224 af 29/09/2016 

http://www.gribskov.dk/eventguide
http://www.mobiltreg.dk/
http://www.foedevarestyrelsen.dk/
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Ordensbekendtgørelsen BEK nr 511 af 20/06/2005 

Forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014 

Kommunalfuldmagtsreglerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 KORT OVER GILLELEJE 

Mobilt gadesalg er ikke tilladt i det markerede område i Gilleleje Bymidte.  
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13 KORT OVER TISVILDE 

Mobilt gadesalg er ikke tilladt i det markerede område i Tisvilde bymidte. 
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