
Midlertidig tilladelse til opstilling af mobile salgsvogne og boder på 
bestemte placeringer i Odder Kommune – sommer 2021

Gyldighed: 17. juni – 30. september 2021

Retningslinjer for stadeholdere:

1. Placeringsmuligheder: 

Se markeringerne på kortudsnit under pkt. 15.

Inden for de røde afgrænsede arealer på kortene for Torvet i Odder bymidte, på havnepladsen ved 
Strandgade 5 i Hou, på p-pladsen Villavej 38 i Hou samt på de offentlige parkeringsarealer ved Violvej 2, 
Rude Strand. 

De enkelte mobile salgsvogne eller boder må maks. stå 2 dage pr. uge på den samme placering.

Odder Kommune kan til enhver tid kræve salgsvogne og boder flyttet fra placeringen, f.eks. ved gener, 
trafikal udfordring, anlægsarbejde eller andre aktiviteter.

2. Periode: 

17. juni - 30. september 2021

3. Åbningstider: 

Alle ugens dage 8-22. Efter endt åbningstid skal salgsvogne/boder flyttes til natparkering andetsteds.

4. Støj: 

Stadeholderne skal have opmærksomhed på afledt støj fra salgsvogn/bod samt aktiviteten ved salg, og at 
dette skal overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjgrænseværdier. Se nedenstående link og 
desuden pkt. 12 i nærværende retningslinjer.

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/

5. Reservation: 

Ingen mulighed - først til mølle. 

6. Pris: 

Gratis. 

7. Tilmelding og tilladelsesdokumentation: 

Stadeholdere skal tilmelde sig ved at 

 sende en tilmeldingsmail med kontaktoplysninger indeholdende navn, telefon, adresse og mailadresse 
til faellesdriftogservice@odder.dk . Overskriften i mailen skal lyde ”Sommertilladelse 2021 - 
tilmelding af mobil salgsvogn”, og mailen skal også indeholde beskrivelse af varetyper.

 printe tilmeldingsmail til dokumentation samt pdf med retningslinjer med stadeholders underskrift (pkt. 
16). 

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/
mailto:faellesdriftogservice@odder.dk


8. Tilsyn: 

De offentlige arealer tilses af Fælles Drift og Service. Alle mobile salgsvogne skal fremvise tilladelse i form af 
print af tilmeldingsmail med kontaktoplysninger og print af retningslinjer på forlangende fra Fælles Drift og 
Service, Østjyllands Politi og Vejmyndighed.

9. Vogn- og bodtyper: 

Food trucks, anhængere, cykel- og knallertdrevne salgsvogne, åbne boder på borde. 

10.  Varetyper: 

Mad- og drikkevarer. Vær dog opmærksom på, at der ikke må sælges tobaksvarer samt drikkevarer med og 
over 2,8 procent alkohol.

Man må desuden sælge såkaldte udvalgsvarer, som f.eks. tøj, sko, smykker, souvenirs og kort. 

11.  Indretning: 

Det er ikke tilladt at opstille borde og stole til kunder på tilstødende vejarealer. Den enkelte bod må kun 
opstille bord/stole og parasol til bodens personale.

12.  Strøm: 

Der er udtag på Torvet, ellers ikke. Generator må kun bruges i meget begrænset omfang. Vær opmærksom 
på, at støjgrænseværdier ved boliger og rekreative områder skal overholdes. Se støjgrænseværdierne her:

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/

13.  Renovation: 

Egen skraldekurv skal medbringes. Affald i forbindelse med salg ved mobile salgsvogne fjernes af 
stadeholder.

14.  Kontakt: 

Fælles Drift & Service (tidligere Vej & Park), 

Tlf. 87 80 36 63

Mail: faellesdriftogservice@odder.dk 

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 7.00 - 15.45

Fredag kl. 7.00 - 12.15

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/


15. Kortudsnit med tilladte placeringsmuligheder:

1) Torvet i Odder bymidte

Matr. nr. 7000 ap Odder By, Odder, inden for torvehandelsområdet. Den enkelte salgsvogn eller bod må 
maks. optage et areal på 5 x 10 m.

Bemærk: Fortove, vej- og udeserveringsarealer må ikke benyttes til opstilling af mobile boder. 

Onsdag og lørdag skal nye food trucks og boder koordineres med de øvrige torvehandlende, hvilket f.eks. 
kan gøres ved personligt fremmøde og via Facebook-grupperne ”Torvemarked i Odder” samt ”Torveholdere 
– Torvet i Odder”.



2) Havnepladsen i Hou, ved Strandgade 5, 8300 Odder 

Inden for de 2 med rødt markerede mobilsalgsområder (ca. 5 x 10 m) øst og syd for havnekiosken på 
Strandgade 5, 8300 Odder, matr. nr. 22 bo Halling By, Halling. 



3) Hou Strand, den offentlige parkeringsplads på Villavej 38, 8300 Odder

Inden for det med rødt markerede mobilsalgsområde på ca. 5 x 20 m på Villavej 38, matr. nr. 20c Halling By, 
Halling.



4) Rude Strand, den offentlige parkeringsplads ved Violvej 2, 8300 Odder

Inden for det med rødt markerede mobilsalgsområde (ca. 5 x 20 m) ved Violvej 2, på matr. nr. 7000e Rude 
By, Saksild.

16.  Underskrift

Undertegnede er indforstået med ovenstående retningslinjer for mobile salgsvogne og boder i sommeren 
2021:

Dato:

Underskrift:
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