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Et sjovt og sikkert natteliv 

 

 

Restauranter, caféer, diskoteker, værtshuse og musiksteder er for mange en na-

turlig del af deres sociale liv, og i vores område er der heldigvis mange mulighe-

der for de, der kan lide natteliv og underholdning.  

 

I de midt- og vestjyske kommuner skal der selvfølgelig være plads til, at folk går 

ud og har det sjovt. Men nattelivets slagside kan være problemer med støj, trafik, 

brandfare og en adfærd, der kan være med til at ødelægge trygheden ved at fær-

des i byerne.  

 

Derfor har Bevillingsnævnene lavet denne restaurationsplan, der er godkendt af 

byrådene i området.  

 

Restaurationsplanen orienterer om de bevillingsregler, der er for restaurations-

branchen. Desuden giver restaurationsplanen nogle vejledende retningslinjer for, 

hvordan Bevillingsmyndigheden tildeler alkoholbevillinger og udvidede åbningsti-

der m.v.  

 

Vi håber, at restaurationsplanen kan være med til at skabe kendskab til - og for-

ståelse for de regler, der er for restaurationsområdet.  
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1. Målsætning 

Det er formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan, at den i overens-

stemmelse med lokalplaner, miljø- byggelovs- og brandforskrifter skal:  

 Skabe gode planmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til 

glæde for kommunernes borger og gæster. 

 Fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en  

en passende balance mellem spiserestauranter, spillesteder, bodegaer, ca-

feer og diskoteker mv. 

 Mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringlig-

gende beboelser og virksomheder. 

 Søge at medvirke til, at restauranterne konkurrerer på kvaliteten, betje-

ningen, produkterne og oplevelsen, så der ikke opstår ædruelighedsmæs-

sige eller ordensmæssige problemer 

 Sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtvejsforhold, 

herunder fælles flugtveje/ redningsveje både i det fri og hvor mange men-

nesker kan samles. 

 Sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herun-

der bl.a. de visuelle, fysiske og tekniske forhold.  

 

2. Registrering af virksomhed  

Det kræver ikke længere et næringsbrev at drive en fødevarevirksomhed, men 

der kan være andre steder, at virksomheden skal registreres. Hvis en fødevare-

virksomhed skal opstartes, kan man få oplysninger om registrering, indretning og 

drift på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 

3. Bevillingsmyndigheden                       

Kommunalbestyrelserne i det Midt- og Vestjyske område har i henhold til restau-

rationslovens § 10, stk. 3 nedsat bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager ved-

rørende alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har al-

koholbevilling. Det er endvidere bevillingsnævnene, der træffer afgørelse om tilla-

delse til udvidet åbningstid. I Struer kommune er der dog ikke nedsat et bevil-

lingsnævn. 

Bevillingsnævnene består af en repræsentant fra politiet, et sagkyndigt medlem 

med økonomisk indsigt og indtil seks andre medlemmer, udpeget af kommunalbe-

styrelsen. Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen. 
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Der kan endvidere efter behov deltage personer med særlig, relevant fagkund-

skab. Der er derfor mulighed for at knytte en repræsentant for henholdsvis ar-

bejdsgivere og -tagere indenfor restaurationsbranchen til nævnene.  

 

Oplysning om sammensætningen af den enkelte kommunes bevillingsnævn kan 

fås ved henvendelse til kommunen eller på kommunens hjemmeside.  

 

Nævnenes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 

 

Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal stiles til:  

 

Midt- og Vestjyllands Politi, 

Ledelsessekretariatet, Bevillingskontoret 

Stationsvej 74,  

7500 Holstebro 

 

eller 

 

via e-boks. Gå på borger.dk eller virk.dk og opret mail. Find Midt- og Vestjyllands 

Politikreds under Rigspolitiet. Derefter administration, bevilling. 

 

Midt- og Vestjyllands Politik kan give den fornødne vejledning om udfyldning af 

ansøgningsskema og vedlæggelse af dokumentation. 

 

Ansøgningsskemaerne med bilag og vejledninger kan endvidere findes på politiets 

hjemmeside www.politi.dk.  

 

Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling m.v., at an-

søgningsskemaet og bilag, herunder regnskabsbilag hertil, er udfyldt omhyggeligt, 

og, at den nødvendige dokumentation er vedlagt. 

 

I forbindelse med ansøgningen skal anføres restaurationens driftsform og drifts-

koncept jf. pkt. 4.9, herunder hvilket kundegrundlag restaurationen henvender sig 

til. 

 

http://www.politi.dk/
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Ved behandlingen af en ansøgning, undersøger politiet, om betingelserne for at 

imødekomme ansøgningen er opfyldte, ligesom der indhentes oplysninger fra 

skattemyndighederne om, hvorvidt ansøgeren skylder skat og moms.  

 

Inden politiet sender en indstilling til bevillingsnævnet, sendes forslaget til indstil-

ling til ansøger, således at denne får mulighed for at fremsætte bemærkninger, 

hvis vilkår, tidsfrister eller andet synes uhensigtsmæssige. 

 

Når fristen for at komme med bemærkninger er udløbet sendes sagen til det sted-

lige bevillingsnævns sekretariat (/Struer Kommune), der forbereder sagens be-

handling og udarbejder dagsorden. 

 

Møder i bevillingsnævn er ikke offentlige.  

 

Ansøgeren underrettes skriftlig om afgørelsen.  

 

4. Alkoholbevillinger 

4.1 Lovgrundlaget 

Efter restaurationslovens § 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan 

gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige 

og dermed sammenhængende forhold.    

                

Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksimalt otte 

år. Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Udbuddet af 

drikkevarer kan efter en konkret vurdering begrænses, ligesom der kan stilles 

krav til lokalernes indretning.     

              

4.2 Forhåndstilsagn        

Der kan ved ansøgning af bevillingsmyndigheden gives tilsagn om alkoholbevilling 

til en påtænkt restauration. Det er en forudsætning, at den endelige restauration 

nøje følger den påtænkte, hvori restaurationens koncept for den fremtidige virk-

somhed skal anføres, ligesom det forudsættes, at oplysningerne om ansøgerens 

personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af bevillingen. 

 

Et forhåndstilsagn er tidsbegrænset, således at der inden udløbet af 6 måneder 
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skal være indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ansøgning 

om forhåndstilsagn skal som minimum indeholde oplysning om gæstearealets 

størrelse, restaurantens indretning, driftsform og åbningstid.   

                   

Ansøgning indgives til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativ Center Vest, Post-

boks 1088, 7500 Holstebro. Det vil være relevant at indhente et forhåndstilsagn 

inden en ansøger påbegynder indretning af en restaurationsvirksomhed.  

 

4.3 Midlertidig alkoholbevilling.         

Politiet kan efter restaurationslovens § 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevil-

ling, indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politiet vil kun give midlertidig 

alkoholbevilling, hvis politiet skønner, at der senere ville kunne opnås en alkohol-

bevilling ved bevillingsmyndigheden.  

 

4.4 Retningslinjer for bevillinger.          

Bevillingsnævnene kan give og forny alkoholbevillinger efter følgende retningslin-

jer:  

 

 Butikscentre, handelscentre o.l. med betydelig afstand til omkringliggende 

beboelse: Ingen specielle begrænsninger.  

 Sportshaller:  

Haller med særskilte selskabslokaler: Ingen specielle begrænsninger.  Hal-

ler uden selskabslokaler: Alkoholbevillingen kan begrænses til udskænk-

ning af øl, bordvine og lignende for medlemmer, gæster og tilskuere under 

afviklingen af sportsarrangementer.  

 Restaurationer med betydelig afstand til omkringliggende beboelse:  

Ingen specielle begrænsninger.  

 Restaurationer, der ligger tæt på beboelsesejendomme:  

Der kan fastsættes vilkår i alkoholbevillingen, så de omkringboende ikke 

udsættes for væsentlige gener vedrørende støj, lugt samt trafik og parke-

ringsforhold.  

 

Det er en forudsætning for samtlige restaurationer, at bestemmelserne vedrøren-

de regulering af de miljømæssige forhold, herunder bl.a. støj, overholdes. Ved 
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bygnings- eller driftsmæssige ændringer skal der søges om tilladelse hos den 

stedlige kommunes tekniske forvaltning.  

       

4.5 Behandling af bevillingsansøgninger.            

Bevillingsmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives en alkoholbe-

villing og om bevillingens varighed.    

                             

Efter restaurationslovens § 10, stk. 2 kan alkoholbevillinger gives for et tidsrum 

på 8 år. Der er dog en række hensyn, der kan føre til, at bevillingen gives for en 

kortere periode dog minimum 2 år. Dette vil eksempelvis kunne være tilfældet, 

hvis oplysninger om restaurationens økonomi, oplysninger om restaurationens 

tidligere drift,  eller risiko for støj- og ordensmæssige problemer, herunder restau-

rationens placering som en del af nattelivet, tilsiger dette. 

              

Ved afgørelsen af, om alkoholbevilling skal gives samt udstrækningen heraf, kan 

bevillingsmyndigheden i henhold til restaurationslovens § 12 navnlig lægge vægt 

på:  

                                 

a) Vandelskrav - om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktion, 

bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virk-

somhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, 

at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.  

         

Forhold som tyveri eller hæleri af ikke ubetydeligt omfang, vold, brug af 

euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven, spirituskørsel, kan efter 

en konkret vurdering - særligt når forholdet er sket indenfor de seneste 5 

år - give grundlag for et afslag eller begrænsning af bevillingen. 

 

b) Forretningsmæssige kvalifikationer - bevillingsansøgerens forret-

ningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren 

vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. 

              

Selvom der ikke kan stilles krav om uddannelse eller tidligere beskæftigel-

se indenfor restaurationsbranchen, vil en sådan uddannelse/beskæftigelse 
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betragtes som en kvalifikation.     

             

Er der tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder restaurationslovens forudsæt-

ninger, kan dette få betydning for bevillingens længde. 

 

c) Økonomiske forhold - bevillingsansøgerens økonomiske forhold og fi-

nansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, 

herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet 

for ansøgerens egen regning og risiko.    

                               

Det skal dokumenteres, at ansøgeren råder over tilstrækkelig kapital til 

sikring af en betryggende drift. Kravet til størrelsen af den nødvendige ka-

pital kan variere efter arten af den pågældende restauration. 

                                

Ved en gennemgang af finansieringsplanen samt drifts- og likviditetsbudget 

vurderes, om ansøgeren er tilstrækkelig økonomisk stærk - såvel til at 

starte virksomheden som til den fortsatte drift. I vurderingen vil indgå 

eventuelle restancer til det offentlige og afvikling heraf.  

             

Det kan således forventes, at få betydning for bevillingens længde, hvis fi-

nansieringen overvejende er baseret på lån, den forventede omsætning 

skønnes optimistisk, eller der er offentlige restancer.   

      

                                        

d) Størrelse, indretning og karakter - virksomhedens karakter kan i sig 

selv indebære, at driften med korte mellemrum må gøres til genstand for 

en vurdering, hvilket eksempelvis kan være tilfældet ved bevillinger til re-

staurationer i nattelivet, hvor udskænkning af alkohol er det bærende ele-

ment, eller, hvis der er meddelt tilladelse til striptease. 

                                   

e) Restaurationens beliggenhed - bestemmelsen har alene betydning i 

forbindelse med nyetablerede restaurationsvirksomheder, hvor der i den 

enkelte kommune kan være byplanmæssige hensyn at tage. Der kan såle-

des vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurati-

onsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer 
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eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge.  

     

f) Områdets restaurationstæthed - i områder med stor restaurations-

tæthed – særligt i nattelivet – er der en øget risiko for, at der på grund af 

de mange gæster kan opstå såvel ædruelighedsmæssige som ordensmæs-

sige udfordringer. Restaurationer i disse områder kan derfor forvente, at 

der fastsættes vilkår om anvendelse af autoriserede dørmænd. Der kan 

endvidere i restaurationstætte områder opstå konkurrencemæssige tiltag, 

der under hensyntagen til særligt samfundsmæssige og ædruelighedsmæs-

sige hensyn, ikke er forsvarlige. Der kan derfor forventes fastsat vilkår om 

forbud mod hård udskænkning og aggressiv markedsføring. 

                           

g) Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold - heri 

indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets rele-

vante problemer. Hensynene bag bestemmelsen vil kunne motivere næg-

telse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker holder 

til. Ædruelighedsmæssige og sociale forhold kan endvidere betyde, at i de 

restaurationer, hvor udskænkning er  det bærende element, vil der 

kunne fastsættes vilkår om, at unge under 18 år ikke må opholde sig på 

restaurationen efter kl. 24.00.     

                                

4.6 Alkoholbevillingens vilkår 

Bevillingshaveren eller bestyreren skal sikre, at restaurationen ledes forsvarligt, 

så det sikres, at der ikke sker overtrædelser af lovgivningen eller de vilkår, der er 

knyttet til bevillingen.. 

 

Der kan til alkoholbevillinger knyttes betingelser og vilkår , der har baggrund i de 

hensyn, som restaurationsloven skal varetage.  

 

De almindeligste vilkår fremgår af bilag 1, hvortil der i det hele henvises. 

 

4.7 Afslag                        

Ansøgning om alkoholbevilling kan afslås eller gives for et kortere tidsrum end 

otte år. Bevillingsmyndighedens afgørelse kan påklages til det stedlige kommu-

nalbestyrelse. Klagen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest fire 
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uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

4.8 Fornyelser  

Ved behandlingen af en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling, vil bevil-

lingsmyndigheden i almindelighed lægge vægt på, hvorledes den tidligere periode 

er forløbet. Såfremt der ved den tidligere bevilling var stillet vilkår, vil bevillings-

myndigheden nærmere vurdere, hvordan udviklingen på dette punkt er forløbet. 

      

                   

Bevillingsmyndigheden vil i det hele taget vurdere den hidtidige drifts forløb, når 

der skal tages stilling til en ansøgning om fornyelse af bevilling. Der kan således 

stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Eventuelt kan forlæn-

gelse nægtes, eller gives for en kortere periode, hvis tidligere stillede vilkår ikke 

er blevet opfyldt. 

             

4.9 Ændring af driftsform og koncept            

En restaurant må ikke ændre driftsform eller koncept for driften, eksempelvis fra 

bodega til diskotek, ligesom restaurationsarealets udformning, størrelse eller an-

vendelse, ikke kan ændres uden bevillingsmyndighedens forudgående godkendel-

se.  

 

I den forbindelse tages der udgangspunkt i følgende koncepter: 

          

1. Koncept, hvor bespisning eller underholdning er det bærende. 

Det drejer sig om restaurationer, der ved sin indretning bærer præg af, at 

det bærende element er underholdning, kulturel aktivitet eller bespisning 

eksempelvis spiserestauranter, teatre, biografer, sportsklubber, museer og 

lignende. 

 

2. Koncept, hvor udskænkning af alkohol kan være en bærende del af kon-

ceptet, men hvor konceptet ligeledes er baseret på samtale mellem gæ-

sterne, og hvor åbningstiden er indenfor normal åbningstiden. Det kan væ-

re cafeer, pubber, bodegaer og lignende. 
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3. Koncept, hvor udskænkning af alkohol er en bærende del af konceptet, der 

ligeledes typisk indeholder musik, dans, spil og lignende, ligesom de oftest 

har udvidet åbningstid. Det kan eksempelvis være, pubber, bodegaer, di-

skoteker, klubber og lignende. 

 

 

            

 

4.10 Bortfald af alkoholbevilling                         

En alkoholbevilling bortfalder efter restaurationslovens § 18,  

 Hvis bevillingshaveren dør (afdødes ægtefælle og dødsboet kan under 

nærmere betingelser overtage bevillingen) 

 Hvis bevillingens gyldighedstid udløber, uden at bevillingen fornyes  

 Hvis bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen  

 Hvis bevillingshaveren er under konkurs 

 Hvis et vilkår, der er stillet for bevillingen, ikke længere er opfyldt  

 Hvis bevillingshaveren umyndiggøres eller ikke længere opfylder de van-

delsmæssige betingelser 

 Hvis restaurationen ikke længere opfylder betingelserne i § 16 om finansie-

ring med videre 

 

Det er bevillingsmyndigheden, der træffer afgørelse om bortfald af alkoholbevillin-

gen 

 

4.11 Udeservering  

Der er tale om udeservering, når en restauration har opsat borde, bænke eller 

lignende udendørs med henblik på, at restaurationens gæster kan benytte disse til 

indtagelse af mad- eller drikkevarer. Det betyder, at det er udeservering uanset, 

at borde og bænke er opsat på egen matrikel (eksempelvis i en gårdhave) eller på 

kommunens fortov eller lignende og uanset, at den fysiske udskænkning af drik-

kevarer sker indendørs. 

                               

Bevillingsmyndigheden kan give tilladelse til, at restaurationer foretager udeserve-

ring på offentlige og private arealer i direkte tilknytning til forretningen. Dog kan 
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andre arealer, der er egnede til udeservering, i begrænset omfang tillades an-

vendt, selv om de ikke er i direkte tilknytning til forretningen.  

 

Det skal sikres, at udeserveringen foretages uden gene for den almindelige færd-

sel, og at inventar ikke spærrer for adgang til opgange, porte, forretninger m.v. 

Kommunen kan i øvrigt stille vilkår vedrørende indretning, inventar, renholdelse 

m.v. 

Det vil sædvanligvis fremgå af tilladelsen, hvor længe den er gældende.  

                          

En eventuel tilladelse til udvidet åbningstid for restaurationen er ikke gældende 

for udeserveringen. En tilladelse til udeservering kan – blandt andet af hensyn til 

de omkringboende – forventes gjort begrænset til et vist tidspunkt. Tidspunktet 

fastsættes af det enkelte bevillingsnævn.  

 

En tilladelse til udeservering kan til enhver tid begrænses eller inddrages, såfremt 

vilkår i tilladelsen overtrædes eller den giver anledning til væsentlig ulempe for de 

omkringboende. 

 

Det er en forudsætning for bevillingsmyndighedens behandling af ansøgningen om 

tilladelse til udeservering, at alle nødvendige tilladelser foreligger, så som tilladel-

se fra kommunen eller den private grundejer til benyttelse af henholdsvis offent-

ligt eller privat areal, eventuel godkendelse af serveringsstedet fra Fødevaresty-

relsen og samtykke fra bygnings- og beredskabsmyndigheden, såfremt det benyt-

tede areal omfatter eller berører flugt- og redningsveje til og fra omkringliggende 

bebyggelser og grundarealer.     

                                         

4.13 Lejlighedstilladelser                        

Ved offentlige, enkeltstående arrangementer ved særlige lejligheder (lejlighedsar-

rangementer), hvor der er tale om serveringsvirksomhed, gælder restaurationslo-

vens regler om og alkoholbevilling ikke. Det drejer sig eksempelvis om basarer, 

generalforsamlinger, teaterforestillinger, dilettantforestillinger, foredrag, koncer-

ter, jubilæer, indvielser og lignende arrangementer med adgang for en større 

kreds.       
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De særlige regler, der efter restaurationslovens § 22 gælder i disse tilfælde, gen-

gives i hovedtræk i det følgende.     

                                 

Hvis der ved et arrangement sælges øl og bordvin, er tilladelse ikke nødvendig, 

såfremt arrangøren er over 21 år og arrangementet holdes indendørs for højest 

150 personer. Selv om tilladelse ikke er nødvendig til de omtalte arrangementer, 

skal politiet underrettes om arrangementet senest 3 dage før arrangementets af-

holdelse, og politiet kan fastsætte vilkår for arrangementet  ( eksempelvis om 

godkendelse af andre myndigheder, anvendelse af dørmænd m.v.) eller helt for-

byde arrangementet eksempelvis af ordensmæssige grunde.  

 

I andre tilfælde kræves en tilladelse (lejlighedstilladelse) til disse lejlighedsarran-

gementer Det er tilfældet ved større indendørs arrangementer med over 150 del-

tagere og ved udendørs arrangementer uanset deltagerantal, når der sælges øl og 

bordvin. Det kræves, at arrangøren er fyldt 21 år.   

 

Ved øvrige lejlighedsarrangementer kræves ud over lejlighedstilladelsen at tilla-

delsen gives til en person ,der har alkoholbevilling - enten alene eller sammen 

med en person, der er fyldt 21 år, og uden at arrangementet afholdes det sted, 

hvor restauratøren har alkoholbevilling. Der kan gøres undtagelse fra kravet om 

medvirken af en person med alkoholbevilling, når der er tale om arrangementer 

med et velgørende formål, eller hvor det ikke er muligt, at få en restauratør til at 

medvirke.       

                      

Disse lejlighedstilladelser søges ved Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativ 

Center Vest, Postboks 1088, 7500 Holstebro.    

                              

Selv om restaurationslovens regler om alkoholbevilling ikke gælder ved de omtalte 

lejlighedsarrangementer, gælder lovens øvrige regler, d.v.s. om lukketid, forbud 

mod servering for mindreårige eller berusede personer og om serveringspersona-

lets alder m.v.  

 

 

5. Åbningstider                    

5.1 Den almindelige åbningstid 
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Efter restaurationslovens § 28, stk. 1 skal restaurationer og andre serveringsste-

der, hvortil der er offentlig adgang, være lukket i tiden fra kl. 24.00 til kl. 05.00. 

      

                   

Den stedlige kommunalbestyrelse kan dog beslutte, at den almindelige åbningstid 

kan være længere, idet der kan være åbent fra kl. 05.00 til kl. 02.00. Der er i 

samtlige kommuner truffet beslutning om dette. Det betyder, at alle restaurati-

onsvirksomheder som udgangspunkt uden særlig tilladelse kan holde åbent fra kl. 

05.00 - 02.00. Dette gælder således morgenværtshuse, vinstuer, bodegaer, barer, 

cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, pølseboder, fastfood steder, spisesteder m.v. 

      

                    

Det er i denne sammenhæng vigtigt særligt for de virksomheder, der navnlig be-

skæftiger ung arbejdskraft som f. eks. pølsevogne og lignende, at være opmærk-

som på de særlige reger om beskæftigelse af unge. Der henvises i denne forbin-

delse til afsnit 8.3.  

 

5.2 Udvidet åbningstid 

Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer 

har åbent i den almindelige lukketid – det vil sige i perioden fra kl. 02.00 – 05.00, 

hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssi-

ge hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes for-

svarligt.  

 

Bevillingsmyndigheden kan endvidere meddele generel tilladelse til udvidet åb-

ningstid på dage, der ikke er omfattet af den udvidede åbningstid, som de rele-

vante restaurationer er meddelt (klippekortordningen).  

                            

Tilladelsen til udvidet åbningstid vil som regel være ledsaget af særlige vilkår, da 

det ofte vil dreje sig om restaurationer, der er omfattet af baggrunden for indsæt-

telse af de i bilag 1 beskrevne vilkår. 

                  

5.3 Enkeltstående tilladelser til udvidet åbningstid                

Politiet kan efter restaurationslovens § 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved 

særlige lejligheder, som f. eks. større byfester og lignende lokalt prægede arran-
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gementer samt nytårsnat, ligesom bevillingsmyndigheden efter restaurationslo-

vens § 28, stk. 3 med politiets samtykke kan tillade længere åbningstid, når virk-

somheden drives på jernbanestationer og rutebilstationer. 

                          

5.4 Generel kortere åbningstid.                        

Bevillingsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes luk-

ket fra et tidligere tidspunkt end kl. 02.00, hvis det findes påkrævet af miljømæs-

sige hensyn, ædruelighedsmæssige hensyn eller af hensyn til den offentlige orden.  

                      

5.5 Midlertidig kortere åbningstid                  

Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 

30 dage, dog længst indtil bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åb-

ningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af 

ædruelighedsmæssige hensyn.  

 

5.6 Inddragelse af tilladelse til udvidet åbningstid                     

Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan bevillings-

myndigheden efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til 

den udvidede åbningstid.  

 

6. Spilleautomater.                       

6.1 Ikke-gevinstgivende spilleautomater                          

Det kræver ikke tilladelse at opstille ikke-gevinstgivende spilleautomater. Er der 

opstillet mere end to automater, kan kommunalbestyrelsen imidlertid bestemme, 

at der skal betales en afgift til kommunen.  

 

Det kan i øvrigt med hjemmel i restaurationslovens § 10 fastsættes som et vilkår 

til en alkoholbevilling, at der ikke må opstilles spilleautomater i den pågældende 

virksomhed.  

 

6.2 Gevinstgivende spilleautomater       

6.2.1 Tilladelse og betingelser 

Opstilling af gevinstgivende spilleautomater kræver tilladelse fra Spillemyndighe-

den samt anmeldelse af virksomheden til SKAT. Spillemyndigheden er en myndig-

hed under SKAT, der på dette område samarbejder med de lokale skattecentre. 
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Spillemyndighedens adresse er postboks 197, Helgehøjs Allé 9, 2630 Taastrup, 

eller spillemyndigheden@SKAT. Der skal endvidere stilles sikkerhed for betaling 

af afgift. Opstilling i virksomheder omfattet af restaurationsloven kan kun ske, 

hvis virksomheden har alkoholbevilling.     

               

Der er i lovbekg. nr. 820 af 26. juni 2006 om gevinstgivende spilleautomater op-

stillet en række betingelser for at kunne få tilladelse.  

 

      

                  

6.2.2 Regler i øvrigt.                        

Det fremgår i øvrigt af lovgivningen, at personer under 18 år ikke må spille på 

gevinstgivende spilleautomater i restauranter og ikke må få adgang til spillehaller.  

 

7. Sanktionsmuligheder.             

7.1 Straf.                               

Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan straffes med 

bøde, ligesom tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af 

bevillingsmyndigheden, kan straffes med bøde. Under skærpende omstændighe-

der eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til frihedsstraf.   

                                          

7.2 Frakendelse af alkoholbevilling ved dom.                      

Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i et strafbart forhold ved grov eller oftere 

gentagen forsømmelse i virksomheden eller gentagen overtrædelse af vilkår for 

alkoholbevillingen eller af bestemmelser i restaurationsloven kan domstolene efter 

anklagemyndighedens påstand frakende bevillingen. I den forbindelse bemærkes, 

at f.eks. servering for mindreårige kan være en grov overtrædelse af loven.  

                                    

7.3 Administrativ tilbagekaldelse af alkoholbevilling.                      

Hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksom-

heden på forsvarlig måde, kan den stedlige bevillingsmyndighed efter indstilling 

fra politiet tilbagekalde alkoholbevillingen. Dette gælder også, hvis virksomheden 

drives på en sådan måde, at drukkenskab, prostitution, uterlighed eller strafbare 

handlinger vil kunne fremmes.  
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Der vil således eksempelvis kunne ske tilbagekaldelse af alkoholbevillingen:  

 såfremt bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol,  

 hvis bestyreren eller bevillingshaveren ikke er til stede i virksomheden på 

de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster,   

 hvis bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovover-

trædelser har  

 fundet sted f.eks. slagsmål eller voldeligt overfald,  

 hvis bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol el-

ler euforiserende stoffer i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan dri-

ves på forsvarlig måde, 

 hvis bevillingshaveren benytter ikke-autoriserede dørmænd eller i tilfælde 

af grov uorden,  

 hvis en bevillingshaver fører en sådan prispolitik, publikumspolitik, på-

klædningspolitik, aggressiv markedsføring eller hård udskænkning, så der 

derved kan opstå ædruelighedsmæssige, sociale eller ordensmæssige pro-

blemer. 

      

                             

Det må fremhæves, at det er en betingelse for tilbagekaldelsen, at der er en sær-

lig grund til at antage, at virksomheden ikke drives på forsvarlig vis. Det betyder 

f.eks., at en restauration gennem en periode skal være drevet på uforsvarlig må-

de.   

   

Bevillingshaveren kan kræve bevillingsmyndighedens fratagelse af alkoholbevilling 

indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal være modtaget hos den stedli-

ge Bevillingsmyndighed senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt bevillingsha-

veren. En sådan begæring om sagsanlæg har opsættende virkning, men retten 

kan i øvrigt bestemme, i hvilket omfang den pågældende må drive virksomheden 

under sagens behandling.     

                               

Bevillingsmyndigheden skal løbende holde sig orienteret fra andre myndigheder 

om forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevillingen, 

eller indskrænkninger i åbningstiderne i henhold til restaurationslovens § 28, stk. 

6.  
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8. Relevante regler i øvrigt                     

8.1 Tilladelse til optræden.                      

Efter restaurationsloven § 26, stk. 1 må optræden i restauranter for offentlighe-

den kun ske med politiets tilladelse. Som optræden anses artistoptræden, optræ-

den med skuespil, fremvisning af seværdigheder, boksekampe, striptease, nøgen-

dans, men ikke levende musik.     

                            

8.2 Forbud mod offentlig dans, musik, spil o.lign.  

Efter restaurationslovens § 26, stk. 1 kan politiet forbyde offentlig dans, musik, 

spil og lignende i restaurationer.  

 

8.3 Personalets alder.  

Efter restaurationslovens § 27, stk. 1 må der på serveringssteder, hvor der serve-

res stærke drikke, ikke være beskæftiget personer under 18 år i serveringslokaler, 

garderober eller toiletter i åbningstiden. (Dette gælder dog ikke personer, der er 

under uddannelse i tjenerfaget eller værtens børn og børnebørn).  

 

Der gælder dog undtagelser for personer mellem 15 og 18 år, for så vidt angår 

ansættelse på restaurationer, hvor hovedformålet er servering af mad, se herom 

restaurationslovens § 27, stk. 2, nr. 2    

                  

8.4 Ophold i virksomheden efter lukketid                  

Efter restaurationslovens § 28, stk. 8 må der ikke ske servering i lukketiden og 

senest et kvarter efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad 

og drikkevarer.  

 

8.5 Bestyrertilstedeværelse 

I henhold til restaurationslovens § 14a skal den daglige drift af restaurationen 

ledes af bevillingshaveren eller en bestyrer. Bestyreren skal godkendes af bevil-

lingsmyndigheden. 

 

Det forudsættes, at bevillingshaveren eller bestyreren er til stede i restaurationens 

primære åbningstid. Det vil sige, når publikumssøgningen er størst. 
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8.6 Udskænkningsforbud 

Restaurationslovens § 29, stk. 1 indeholder forbud mod servering af stærke drikke 

for personer, der ikke er fyldt 18 år, samt forbud mod servering af stærke drikke 

for personer, som må antages ved yderligere indtagelse af stærke drikke at ville 

give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.  

 

Forbuddet mod servering af stærke drikke til personer under 18 år gælder også 

lukkede selskaber (fester) i lokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende 

restaurationsvirksomhed med alkoholbevilling.    

                        

8.7 Forbud mod ophold på restaurationer               

Efter restaurationslovens § 31 kan politiet under særlige forhold forbyde restaura-

tører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som gæster i ved-

kommende virksomhed. Politiet kan endvidere forbyde personer, der søger fortje-

neste ved prostitution eller som i forbindelse med restaurationsbesøg har begået 

en strafbar handling at opholde sig som gæster i bestemte virksomheder, hvis 

dette er nødvendigt af hensyn til lovlighed, sædelighed, ædruelighed eller opret-

holdelse af ro og orden.      

                              

Forbud anvendes ved strafbare handlinger, der typisk begås i restaurationsmiljøet, 

eller som det er vigtigt at modvirke særligt i dette miljø, f. eks, visse tilfælde af 

besiddelse af euforiserende stoffer, voldelige eller ordensmæssige forseelser. Der 

kan således meddeles forbud første gang, der konstateres en strafbar handling i 

forbindelse med et restaurationsbesøg, og forbuddet kan om nødvendigt f. eks. i 

et snævert geografisk område med mange restauranter, udstrækkes til flere re-

stauranter end den, hvor lovovertrædelsen er begået. Forbuddet forkyndes for 

den pågældende, der herefter kan straffes for overtrædelse heraf. Den eller de 

pågældende restauratører gøres tillige bekendt med forbuddet.   

                  

Politiet kan endvidere forbyde de pågældende restaurationer at modtage disse 

personer som gæster, og restauratørerne kan herefter straffes, såfremt disse per-

soner alligevel modtages som gæster.    

                        

8.8 Forstyrrelse af den offentlige orden                  
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Restaurationslovens § 32, stk. 1 indeholder forbud mod i restaurationslokaler at 

udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at 

forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende 

eller omkringboende.  

 

8.9 Forbud mod støjende adfærd                   

Efter ordensbekendtgørelsens - bekendtgørelse nr. 511 af 20/6 2005 - § 8 kan 

politiet forbyde brugen af højttalere, grammofoner, musikinstrumenter eller lig-

nende i fri luft eller for åbne vinduer eller døre, når brugen må antages at være til 

væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.  

 

8.10 Rygeforbud 

Efter lov om røgfri miljøer - lov nr. 512 af 6/6 2007 - er det ikke tilladt at ryge 

indendørs på serveringssteder, d.v.s. lokaliteter med servering af mad eller drik-

kevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet.  

 

Der kan dog indrettes rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Det 

kan endvidere besluttes, at det er tilladt at ryge indendørs på små værtshuse med 

alkoholbevilling. Det er dog en betingelse, at der ikke serveres egentlig mad, at 

serveringsstedet er under 40 m2, og at der er borde og stole på serveringsstedet. 

Den restauratør, der tillader rygning i strid med reglerne i loven, kan straffes med 

bøde. Der henvises i øvrigt til loven.  

 

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at vandpibecafeer ikke falder ind under lovens und-

tagelse om tilladelse til rygning på små værtshuse og udskænkningssteder under 

40 m2.  

 

9. Forebyggende arbejde.                    

Som nævnt i indledningen kan nattelivet have en slagside blandet andet med ad-

færd – vold, trusler, seksuelle overgreb og stofmisbrug m.v. - der kan være med 

til at ødelægge trygheden ved at deltage i nattelivet og i øvrigt færdes i byerne - 

særligt for de unges vedkommende. Regler og løbende kontrol fra offentlige myn-

digheder kan ikke alene dæmme op for risikoen for uhensigtsmæssig adfærd. For 

at dette skal lykkes, er det nødvendigt med en forebyggende indsats, der involve-

rer alle parter - restauratører, kommunale myndigheder, politi, SSP, de unge, dis-
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ses forældre , uddannelsesinstitutioner, frivillige (Natteravne) m.fl. 

                      

Der foretages heldigvis allerede en betydningsfuld indsats på dette område rundt 

omkring i kommunerne. Det er imidlertid vigtigt at fastholde denne indsats og 

ikke mindst konstant at højne ambitionsniveauet med henblik på at samle og fast-

holde aktørerne i nattelivet i et formaliseret og forpligtende samarbejde.  

                       

Som et eksempel herpå kan nævnes projektet ”Trygt Natteliv”, hvorefter der bl.a. 

gives uddannelse til restauratørerne og deres personale i emner som f. eks. kon-

flikthåndtering, stoffer i nattelivet, mødet med grupperinger, førstehjælp, myn-

dighedernes krav og forventninger m. h. t. bl.a. udskænkning, m.m..  

                       

Der etableres endvidere et samarbejde mellem restauratørerne indbyrdes med 

omdrejningspunkt i en restauratørforening, udarbejdes orienteringsmateriale til de 

unge, ligesom der i øvrigt søges skabt involvering af forældre, kommunalpolitike-

re, bevillingsnævn, uddannelsesinstitutioner, interesse-organisationer m.v.  

      

Der kan læses mere om denne model på www.dkr.dk og www.trygt-natteliv.dk  

Modellen kan selvsagt videreudvikles og tilpasses lokale forhold.  

                     

10. Ansøgningsblanketter.     

Ansøgning om alkoholbevilling og fornyelse heraf m.v. sker ved anvendelse af de 

skemaer, der er udarbejdet til brug herfor. Alle de nødvendige skemaer og bilag 

hertil bedes udfyldt nøjagtigt og den ønskede dokumentation vedlagt.               

Der findes vejledninger til udfyldelse af skemaerne.                            

Skemaerne, bilag hertil og vejledninger kan fås ved henvendelse til det stedlige 

politi eller på internettet under www.politi.dk.    

                                 

De udfyldte skemaer bedes sendt til: 

Midt- og Vestjyllands Politi,  

Ledelsessekretariatet, Bevillingskontoret 

Stationsvej 74,  

7500 Holstebro 

 

http://www.politi.dk/
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Eller via e-boks. Gå på borger.dk eller virk.dk og opret mail. Find Midt- og Vestjyl-

lands Politikreds under Rigspolitiet. Derefter administration, bevilling. 

     

             

11. Ikrafttræden  

Denne restaurationsplan træder i kraft den 31. august 2009.  

 

Senest redigeret 21. januar 2020. 

 

 


