
Retningslinjer for mobilt gadesalg i Langeland Kommune i sæson 2022

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2022 godkendt forsøgsordning i indeværende sæson 2022 

med mobilt salg omkring Rudkøbing Havn og Bagenkop Havn, med en afstand til eksisterende 

fysiske salgssteder på 100 meter. Gebyret er fastsat til 1.500 kr. for alle virksomheder.  

Retningslinjer for mobilt gadesalg er udarbejdet i forbindelse med sæson 2022 og evalueres 

sammen med forsøgsordningen efterfølgende. 

Ansøgning og tilladelse: 

• Ønsker man at drive mobilt gadesalg på Rudkøbing Havn eller Bagenkop Havn skal man 
søge om en tilladelse hertil ved kommunen i henhold til Vejlovens § 80.

• Tilladelsen giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg (omførsel) fra cykel, 
motorkøretøjer m.m. på pladslignende gadearealer på Rudkøbing Havn (kortbilag 1) og 
Bagenkop Havn (kortbilag 2). Tilladelsen gælder ikke på private arealer og pladser.

• Respektafstand på mindst 100 meter fra eksisterende fysiske salgssteder med salg af 
samme varetype på Rudkøbing Havn og Bagenkop Havn skal overholdes.

• 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.

• Gebyr for tilladelsen er fastsat til 1.500 kr. inkl. moms, der opkræves og skal betales via 
elektronisk faktura.

• Tilladelsen for mobilt gadesalg gælder kun for indeværende sæson 2022.

Generelle betingelser: 

• Færdselsloven skal til enhver tid overholdes.

• Tilladelsen fritager ikke fra og dækker ikke en evt. parkeringsafgift.

• Mobilt gadesalg må aldrig hindre og være til fare eller ulempe for den øvrige færdsel.

• Langeland Kommune kan tilbagekalde en tilladelse, hvis det skønnes nødvendigt på grund

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

parkering og opmarchareal til færgerne.

Andre tilladelser 

Det er sælgers ansvar at søge og indhente tilladelser fra alle relevante myndigheder. Langeland 

Kommune varetager kun brugen af de kommunaloffentlige arealer.  

Der henvises til Erhvervsstyrelsens ”Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder m.v.” 

og næringsloven. I henhold til lov om næring nr. 595 af 14/06-2011 § 2 skal indehaverens navn og 

adresse samt evt. CVR-nummer være synligt på vognen. 
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