
 

 

 
   

 

Guide til den gode ansøgning til mobilt gadesalg i 
Særlige Områder 
 

Det er populært at være mobil gadesælger i Særlige Områder, får vi mange 

ansøgninger, og det er derfor en god idé at du giver dig tid til at skrive en 

god ansøgning om dit mobile gadesalg og hvordan det kan bidrage til Sær-

lige Områder.   

 

I denne guide kan du finde inspiration og overvejelser, som kan være gode 

at have med i din ansøgning om en mobil gadesalgsplads i Særlige Områ-

der.   

 

Hvis der er elementer i dit forretningskoncept, som du mener er unikke, 

særlige eller kan tydeliggøre dit koncept, kan det være væsentligt at skrive 

det ind i ansøgningen.   

 

Derudover er du velkommen til at vedhæfte flere filer og billeder til din 

ansøgning.   

 

Inspiration til den gode ansøgning  

  
Forhold dig til kriterierne i annonceringen og vilkår  

Som mobil gadesælger skal du overholde en række vilkår. Læs derfor an-

nonceringsteksten igennem og du kan finde vilkår for mobilt gadesalg på 

vores hjemmeside i et PDF-dokument.   

 Forhold dig til Næringsloven  

Gør dig bekendt med, hvad der ifølge næringsloven er tilladt at sælge fra 

mobilt gadesalg, inden at du ansøger. Det vil f.eks. kun være muligt at få 

tilladelse til at sælge mad og drikke i Indre By, da Næringsloven ikke tilla-

der salg af tøj, ting mv. i bymidter og bydelscentre. 

 

Yderligere information samt hvortil du kan stille spørgsmål om dette, fin-

des her: https://erhvervsstyrelsen.dk/naeringsloven  

  

16. december 2021 

 

 

Bygge-, Parkerings- og 

Miljømyndighed 

Virksomheder og Byliv  

Njalsgade 13  

2300 København S 

mobiltgadesalg@tmf.kk.dk  

Telefon: 3366 3304 

 

EAN-nummer 

5798009809452  

 

 

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
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Billede af dit sortiment  

Suppler gerne din ansøgning med billeder af, hvad du sælger.   

  

Hoved- og/eller bisortiment  

Du er velkommen til at sælge forskellige varer fra dit mobile gadesalgs-

sted, og du kan også overveje at have et hovedsortiment, der kendetegner 

din salgsvogn og/eller dit koncept. Det kan f.eks. være, at du ønsker at 

sælge kaffe, men også gerne vil sælge kager. Gør dig disse tanker og skriv 

gerne i din ansøgning, hvilke varer du gerne vil sælge, og hvorfor det giver 

mening at sælge i Særlige Områder.     

 

Tilpasset sortiment fra din salgsvogn 

Hvis du har gjort dig tanker omkring dit sortiment i forhold til området, be-

stemte kundegrupper, tidspunkt eller årstid, så skriv det gerne. Det kan fx 

være at du fra din salgsvogn sælger is på varme dage og pandekager når 

det er køligere. Det viser, at du har gjort dig nogle overvejelser over et el-

ler flere af disse forhold, som andre ansøgere muligvis ikke har.  

  

Priseksempler  

Kom gerne med priseksempler på det, at du ønsker at sælge.  

 

Fødevarekontrol – og bevis  

Driver du allerede forretning fra et mobilt gadesalgssted, kan det være en 

god idé at vedlægge dit fødevarekontrolbevis i ansøgningen. Derudover 

bør du undersøge, hvilke krav Fødevaremyndighederne stiller i forhold til 

f.eks. udformningen af din vogn, når du sælger fødevarer.   

 

Læs nedstående link for yderligere information og kontaktinformation: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-f%C3%B8de-

varevirksomheder.aspx  

  

Tilberedningstid  

Det kan være en god idé, at du forholder dig til, hvor lang tid det tager at 

tilberede eller servere dine varer fra dit mobile gadesalgssted, da det kan 

have betydning for dine kunder.  

  

Åbningstider  

Overvejer du forskellige åbningstider, vil det være en god idé at skrive det 

i ansøgningen. Det kan også være, at du har forskellige åbningstider i for-

hold til salgssæsonen, eller at du har en strategi for, at du kun vil sælge til 

en bestemt kundegruppe f.eks. folk, der er på vej på arbejde om morge-

nen etc. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-f%C3%B8devarevirksomheder.aspx
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Erfaring  

Hvis du allerede har erfaring med mobilt gadesalg, dit koncept og/eller fra 

Særlige Områder, så beskriv gerne dette i din ansøgning samt hvordan det 

er eller kan være en fordel, hvis du tilbydes en mobil gadesalgsplads i Sær-

lige Områder. 

  

Opstartsklar   

Noter i din ansøgning om du allerede har indkøbt en salgsvogn. Hvis du 

har tænkt dig at bygge din egen salgsvogn, kan det være brugbart at 

skrive, hvordan du kan nå at bygge vognen, vil skaffe materialerne etc.   

  

OBS! Disse punkter er ikke en tjekliste, men det er inspiration til din an-

søgning.   

 

I øvrigt vil vi gøre dig opmærksom på, at det koncept, du har beskriver i 

din ansøgning, skal efterleves, ellers vil Byliv kunne tilbagekalde en even-

tuel tilladelse og tildele pladsen til en anden ansøger.   

  

God fornøjelse med skrivningen af din ansøgning.   

 

Med venlig hilsen  

 

Gadesalgsteamet   

Byliv  
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