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Forord
Den 1. marts 2009 trådte en fælles strategi på restaurationsbevillingsområdet i kraft for de syv kommuner i Sydøstjyllands Politikreds.
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Gældende Gældende for for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Gældende
Gældende for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og
Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi.
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Den 1. marts 2009 trådte en fælles strategi på restaurations- og bevillingsområdet i
kraft for de 7 kommuner i Sydøstjyllands Politi.
Med strategien blev der fastsat nogle overordnede rammer for restaurationslivets
udfoldelse i politikredsen, ligesom der blev fastsat nogle klare retningslinjer for
bevillingsområdet.
Da restaurations- og bevillingsområdet er et dynamisk område, hvor både
lovgivning og virkelighed løbende ændrer sig, er det fundet hensigtsmæssigt at
opdatere strategien, og derved fastholde det overordnede formål om, at skabe
tryghed og sikkerhed i restaurationsmiljøet samt skabe gennemsigtighed og
ensartethed i arbejdet med restaurations- og bevillingsområdet.
Den reviderede restaurations- og bevillingsstrategi træder i kraft den 1. januar
2019.
Sydøstjyllands Politikreds, den 1. januar 2019.
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Baggrund
Restaurations- og bevillingsstrategien er baggrunden for en fælles restaurationsplan
for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg
kommuner samt Sydøstjyllands Politi.
Restaurations- og bevillingsstrategien er også tænkt som en vejledning til personer,
der søger om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid, godkendelse af
bestyrer, mv.
Bevillingsnævnene, politiet og kommunerne ønsker med strategien at skabe
rammerne for et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsmiljø.
Disse rammer skabes dog kun i tæt, konstruktivt og udviklende samarbejde med
restauratørerne.

Strategi
Hensigten med restaurations- og bevillingsstrategien er at understøtte udviklingen af
et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv i Sydøstjyllands Politikreds.
Det er også hensigten, at:
 skabe ensartethed og gennemsigtighed i administrationen af de regelsæt, der
regulerer kriterierne indenfor restaurations- og bevillingsområdet,
 skabe gode rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for borgere og
gæster,
 fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i passende balance
indenfor de forskellige kategorier,
 sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a.
hensyntagen til de visuelle, fysiske og tekniske forhold,
 mindske generne over for de omkringboende mennesker og almindelige
forretninger, herunder minimere mulighederne for at videreføre nattelivets
festligheder efter kl. 05.00,
 sikre, at unge under 18 år ikke færdes på nattelivets restaurationer efter kl. 02.00,
 modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning ved at sætte fokus på
kvalitet, betjening, produkt og oplevelse,
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 modvirke salg, køb og indtagelse af narkotiske stoffer i restaurationsmiljøet,
 sikre ro og orden i festmiljøet ved at opretholde et tæt samarbejde mellem de
involverede parter, og at
 modvirke ulovlig forskelsbehandling.
Strategien revideres efter behov og som udgangspunkt i starten af en ny
byrådsperiode med henblik på at sikre, at den er tilpasset de aktuelle forhold i
samfundet og restaurationsmiljøet.
Den reviderede strategi træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2019. Dog vil
vilkårene i de eksisterende tilladelser være gældende indtil udløb.

Restaurationsplan
1. Overordnede rammer
1.1 Restaurationsplanens anvendelsesområde
Restaurationsplanen skal anvendes i de tilfælde,
 hvor en ansøgning om alkoholbevilling behandles,
 hvor en bestående restaurationsvirksomheds serveringsareal ønskes udvidet
væsentligt,
 hvor konceptet for en bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret
væsentligt, f.eks. fra spiserestaurant til diskotek/pub,
 hvor der ansøges om udvidet åbningstid, og
 hvor der ønskes udeservering, og hvor der er fastsat lokale retningslinjer
herfor.
1.2 Lovhjemmel
Den lovmæssige hjemmel til at udstede alkoholbevillinger findes i lovbekendtgørelse
nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven) med senere ændringer.
1.3 Udstedelse af alkoholbevilling
Alkoholbevilling udstedes af kommunalbestyrelsen eller et af kommunalbestyrelsen
nedsat bevillingsnævn efter forhandling med politiet, jf. restaurationslovens § 10, stk.
2. Alle kommuner, der er omfattet af denne restaurations- og bevillingsstrategi, har
nedsat et bevillingsnævn.
Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år, men kan efter omstændighederne - gives for et tidsrum af 4 eller 2 år, jf. § 10, stk. 2, 2. pkt.
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For nærmere eksempler herpå, henvises der til Erhvervsstyrelsens vejledning om
restaurationsloven.
Afslag fra bevillingsnævnet kan indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. § 10, stk. 4.
Det fremgår af bilag 1, hvem der er repræsenteret i bevillingsnævnet i de enkelte
kommuner.
Bevillingsnævnet foretager ved hver enkelt ansøgning en konkret og individuel
vurdering af, hvorvidt der kan udstedes en alkoholbevilling. Bevillingen kan
begrænses og betinges af vilkår.
1.4 Den praktiske sagsbehandling
Bevillingsnævnets sekretariat foretager den praktiske sagsbehandling, såsom blandt
andet udarbejdelse af økonomiske analyser m.v. Sydøstjyllands Politis bevillings- og
tilladelsessektion foretager vurderingen af de vandelskrav som restaurationsloven
foreskriver.

2. Alkoholbevilling
Det er som udgangspunkt kun tilladt at servere stærke drikke i de restaurationsvirksomheder, der har en alkoholbevilling. Undtagelserne hertil er beskrevet under
pkt. 3 vedrørende enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser).
2.1 Kriterier for udstedelse af alkoholbevilling
Det fremgår af restaurationslovens § 12, at bevillingsmyndigheden skal iagttage
samfundsmæssige,
ædruelighedsmæssige,
ordensmæssige
og
dermed
sammenhængende hensyn ved afgørelsen af, hvorvidt der kan udstedes en
alkoholbevilling. De nærmere kriterier for, hvad der kan lægges vægt på i den
forbindelse, fremgår af bestemmelsens nr. 1-7, og omtales kort i det følgende.
2.1.1 Restaurationslovens § 12, nr. 1 – adfærd
Det er Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion, der undersøger de
relevante personers vandel. Dette sker ved opslag i bl.a. Kriminalregistret og ved
forespørgsler til andre politikredse, hvor ansøger har eller tidligere har haft bevilling.
2.1.2 Restaurationslovens § 12, nr. 2 - forretningsmæssige kvalifikationer
Bevillingsnævnets sekretariat foretager en vurdering af ansøgerens kendskab til
tilsvarende eller andre erhvervsområder, samt til ansøgerens evne til at sikre god og
retvisende regnskabsførelse.
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2.1.3 Restaurationslovens § 12, nr. 3 - økonomi
Det skal godtgøres, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og
risiko. Der skal være en forsvarlig driftskapital, og bevillingsnævnet forventer, at
driftskapitalen som minimum kan dække de første 3 måneders driftsudgifter.
Bevillingsnævnets sekretariat undersøger, om der er gæld til det offentlige som
stammer fra restaurationsdrift.
Ansøger skal aflevere et driftsbudget, hvor der er en realistisk sammenhæng mellem
omsætningen og driftsudgifterne, og ansøger skal dokumentere lånte beløb til køb,
forpagtning og drift via et lånedokument og en udskrift af bankkonti, hvoraf det
fremgår, at beløbet er indsat.
2.1.4 Restaurationslovens § 12, nr. 4 – størrelse og indretning
Alkoholbevilling kan udstedes under forudsætning af, at de krav, der stilles til
restaurationsvirksomheders indretning i anden lovgivning, er opfyldt.
Der tages her udgangspunkt i love og regler indenfor blandt andet:
 byggelovgivningen (fx om der er givet byggetilladelse)
 brandværnsforanstaltninger
 miljøregler
 fødevarelovgivningen
 røgfri miljøer
Bevillingsnævnet vurderer også om virksomhedens indretning og karakter opfylder
de krav, der naturligt stilles til størrelse, niveau, adgangsforhold til toiletter samt
indretning med borde/stole.
2.1.5 Restaurationslovens § 12, nr. 5 og 6 – beliggenhed
Der kan lægges vægt på byplanmæssige forhold samt beliggenhed i forhold til
boligkvarterer, skoler og lign., ligesom der kan tages hensyn til koncentrationen af
restaurationsvirksomheder i området i øvrigt.
Bevillingsnævnet lægger vægt på, at der ikke er en for stærk lokal koncentration af
restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling,
Den byplanmæssige placering af restaurationerne i de enkelte kommuner fremgår af
bilag 1.
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2.1.6 Restaurationslovens § 12, nr. 7 – andre forhold
Ved vurderingen kan der lægges vægt på andre konkrete ædruelighedsmæssige og
dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt
at udstede en bevilling.
2.2 Krav til ansøger – personer/selskaber
Restaurationslovens §§ 13 og 14 opregner de krav, der konkret stilles til henholdsvis
personer og selskaber, der søger om alkoholbevilling,
Følgende krav stilles til personer (§ 13):
 personen skal være fyldt 21 år (18 år, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse
indenfor hotel- og restaurationsfaget),
 personen må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
 personen må ikke være umyndig, under værgemål eller samværgemål, og
 personen må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.
Følgende krav stilles til selskaber (§ 14):
 selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller
derover,
 der må ikke foreligge forhold som efter lovens § 16, stk. 1, 2 og 5, er til hinder for
meddelelse af bevilling,
 direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsens medlemmer skal opfylde
betingelserne som nævnt ovenfor for personer (bortset fra pkt. 2), og
 der må ikke for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne
foreligge omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, og som er til
hinder for meddelelse af alkoholbevilling.
2.3 Midlertidig bevilling
Politiet kan i medfør af restaurationslovens § 17, stk. 2, udstede en midlertidig
bevilling. Dette sker dog kun, såfremt en ansøgning om alkoholbevilling ikke kan nå
at blive behandlet ved førstkommende møde i bevillingsnævnet. En midlertidig
bevilling meddeles for et bestemt tidsrum og er kun gældende, indtil
bevillingsnævnet har truffet en afgørelse.
En midlertidig bevilling gives kun, såfremt de foreliggende oplysninger om økonomi,
faglighed og dokumentation i øvrigt, gør det overvejende sandsynligt, at
bevillingsnævnet vil udstede en alkoholbevilling.
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2.4 Bestyrer/daglig drift
Det følger af restaurationslovens § 14 a, at den daglige drift skal ledes af
bevillingshaveren selv eller af en bestyrer. Hvis tilladelsen er givet til et selskab, skal
den daglige drift varetages af en bestyrer. Har man flere serveringssteder, skal der
som udgangspunkt være mindst en bestyrer pr. serveringssted.
Desuden skal bevillingshaveren eller en anden godkendt bestyrer som udgangspunkt
være tilstede i den udvidede åbningstid fra kl. 02.00 til kl. 05.00, såfremt
restaurationen har fået tilladelse hertil (se nærmere om udvidet åbningstid under pkt.
7.2).
Det følger af restaurationslovens § 15, at bestyrere skal opfylde flere af de samme
krav, som stilles til personer og selskaber, der søger om alkoholbevilling. Herudover
må bestyreren ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at
pågældende ikke vil kunne lede serveringsstedet på forsvarlig vis.
Bevillingshaveren eller bestyreren skal have indsigt i den daglige drift i tilstrækkeligt
omfang, hvorfor det er af betydning, at den pågældende er tilstede på tidspunkter med
stor publikumstilstrømning. Det er bevillingsnævnet, der godkender bestyreren.
Politiet foretager alene en registrering af pågældende.
2.5 Ansøgningsprocedure
Ansøgning om alkoholbevilling, tilladelser m.v. skal indgives til politiet. Dette følger
af restaurationslovens § 10, stk. 1.
Blanketterne kan hentes på politiets hjemmeside: www.politi.dk.
Sammen med ansøgningen skal der afleveres en beskrivelse af restaurationens
koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid og
lign. Der henvises i øvrigt til vejledningen.
Sagsbehandlingen sker i et tæt samarbejde mellem bevillingsnævnets sekretariatet og
Sydøstjyllands Politis tilladelses- og bevillingssektion. Ansøgere kan forvente en
sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.
Bevillingsnævnets sekretariat og Sydøstjyllands Politis tilladelses- og
bevillingssektion kan vælge at afholde et møde med ansøger, blandt andet når det
drejer sig om ansøgninger om alkoholbevilling til værtshus, bodega, pub og diskotek.
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2.6 Fornyelse af alkoholbevilling
Bevillingsnævnet vil i forbindelse med fornyelse af en alkoholbevilling lægge vægt
på følgende forhold:
2.6.1 Ingen tidligere problemer
Fornyelsen af en eksisterende bevilling sker på grundlag af den gældende
restaurations- og bevillingsstrategi, hvor udgangspunktet er en løbetid på 8 år.
2.6.2 Tidligere problemer
Fornyelse kan nægtes eller gives for en begrænset periode med skærpede vilkår,
såfremt vilkår i den tidligere bevilling er overtrådt eller der er konstateret
lovovertrædelser. Det samme gør sig gældende, såfremt bevillingshavers forhold i
øvrigt er ændrede i forhold til tidspunktet, hvor bevillingen blev givet.
Bevillingsnævnets sekretariat og Sydøstjyllands Politis tilladelses- og
bevillingssektion kan vælge at afholde et møde med ansøger, blandt andet når det
drejer sig om fornyelse til værtshus, bodega, pub og diskotek.
2.6.3 Øvrige forhold
Bevillingsnævnet skal i øvrigt lægge vægt på de samme kriterier som ved udstedelse
af alkoholbevilling, herunder bl.a. om der er forfalden gæld til det offentlige på
50.000 kr. eller derover. Se nærmere under pkt. 2.1 og 2.2.

3. Enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser)
Det er Sydøstjyllands Politis tilladelses- og bevillingssektion, der udsteder tilladelser
til enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser). Reglerne herom følger af
restaurationslovens § 22, ligesom det fremgår af politiets hjemmeside www.politi.dk,
hvordan man skal søge.
Det er politiet, der vurderer, om der foreligger en særlig lejlighed, og om
arrangementet skønnes at ville give ordensmæssige problemer.
3.1 Krav om tilladelse
Ifølge § 22, stk. 2, kan politiet ved fester, møder og lignende særlige lejligheder
tillade, at en person, der er fyldt 21 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset
serveringen foregår udendørs og deltagerantallet omfatter flere end 150 personer. Ved
udskænkning af andre stærke drikke (spiritus) kan politiet stille krav om medvirken
af en restauratør eller en bestyrer af en alkoholbevilling.
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3.2 Ikke krav om tilladelse
En person, der er fyldt 21 år, kan uden forudgående tilladelse fra politiet holde en
indendørs fest for højest 150 personer og med servering af øl og vin, jf.
restaurationslovens § 22, stk. 1. Politiet skal underrettes senest tre dage før
arrangementets afholdelse og kan fastsætte vilkår for afviklingen.

4. Bortfald, fratagelse og tilbagekaldelse af alkoholbevilling
Ifølge restaurationslovens §§ 18, 19 og 19a kan en alkoholbevilling bortfalde,
fratages eller tilbagekaldes.
Alkoholbevillingen er personlig, og bortfalder bl.a. ved bevillingshavers død eller
konkurs, eller når bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen.
Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om
forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse af alkoholbevillingen.
Bevillingsnævnet skal i den forbindelse særligt være opmærksom på:
 restaurationslovens § 19a,
hvorefter
kommunalbestyrelsen
kan
fratage
alkoholbevilling
til
restaurationsvirksomheden, hvis indehaveren har forfalden gæld til det
offentlige på mindst 100.000 kr., f.eks. skat og moms.
 restaurationslovens § 28 stk. 8,
om forbud mod servering i restaurationslokaler i lukketiden (nattesæde).
 restaurationslovens § 29,
om forbud mod servering af stærke drikke for personer under 18 år, samt for
personer, der populært sagt ”ikke kan tåle mere”.
 restaurationslovens § 31,
hvorefter politiet under særlige forhold kan forbyde indehavere at lade
personer under 18 år opholde sig som gæster i vedkommende virksomhed,
ligesom politiet kan forbyde personer, der tidligere i forbindelse med
restaurationsbesøg har gjort sig skyldig i strafbare handlinger, at opholde sig
som gæster i bestemte virksomheder. Politiet kan tillige forbyde de pågældende
restaurationer at modtage disse personer som gæster.
 restaurationslovens § 32,
om 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.
 Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. § 8,
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om der har været episoder, hvor politiet med hjemmel i ordensbekendtgørelsen
har påtalt for høj musik.
 Familie- og forbrugerministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 25. februar 2009
om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og egenkontrol.
 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder
om betingelser og vilkår til støj fra musikanlæg m.v. overholdes nøje, ligesom
påbud til restaurationer efter miljøbeskyttelsesloven om begrænsning af gener,
herunder støj og lugt overholdes.

5. Klage over afgørelser
5.1 Afslag og begrænsning
Hvis ansøger får afslag på ansøgningen om alkoholbevilling eller hvis bevillingen
begrænses, har ansøger mulighed for at klage til kommunalbestyrelsen over
afgørelsen, jf. restaurationslovens § 10, stk. 4. Fristen for at klage er 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt den pågældende.
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fastholde bevillingsnævnets afgørelse, har
ansøgeren ikke mulighed for at klage til anden administrativ myndighed.
Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen.
5.2 Fratagelse efter restaurationslovens § 19, stk. 1
En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes, såfremt bevillingshaveren har
gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for bevillingen eller af
restaurationsloven. Afgørelse i sager om frakendelse efter § 19, stk. 1, nr. 1, træffes
af domstolene.
En alkoholbevilling kan også frakendes eller tilbagekaldes, hvis der er særlig grund
til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomheden
på forsvarlig vis. Afgørelse i sager om tilbagekaldelse efter § 19, stk. 1, nr. 2, træffes
af bevillingsmyndigheden efter høring af eller forslag fra politiet.
Bevillingsmyndighedens afgørelse herom kan indbringes for domstolene.

6. Udeservering
6.1 Udenfor restaurationslovens regler
Hvis ansøger ønsker tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed
eller en detailbutik, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der søges
særskilt hos kommunen. Kommunen kan opstille vilkår for udendørs servering
(herunder åbningstider og serveringsareal m.v.), og politiet høres ud fra
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ordensmæssige hensyn. Opmærksomheden henledes på, at der er forskel på, hvor i
kommunen tilladelsen skal indhentes.
6.2 Indenfor restaurationslovens regler
Hvis ansøger ønsker tilladelse til udendørs servering efter restaurationsloven
(udskænkning af alkohol), skal ansøgningen sendes til politiet og behandles af
bevillingsnævnet. Kommunen kan opstille vilkår for udendørs servering, herunder
åbningstider, størrelse af areal og lign. Eventuelle lokale, specifikke krav er beskrevet
nærmere i bilag 1.

7. Åbningstider
7.1 Almindelig åbningstid
Kommunalbestyrelsen har i medfør af restaurationslovens § 28, stk. 1, besluttet, at
restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er offentlig adgang, skal være
lukket i tiden fra kl. 02.00 til kl. 05.00.
Bevillingsnævnet kan efter en konkret vurdering bl.a. knytte følgende vilkår til
bevillingen:
 at et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd gennemfører effektiv
adgangskontrol fra kl. 23.00 til lukketid,
 at facadearealer, indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen på
diskoteker, værtshus og lign. skal videoovervåges. Virksomheden skal
uredigeret opbevare optagelser i minimum 14 dage. Politiet kan til enhver tid
foretage besigtigelse af videoovervågningsudstyret, og
 at virksomheden skal have formuleret en skriftlig alkohol- og narkopolitik (se
forslag til politikker i bilag 2 og 3).
Særligt i relation til de restaurationer og andre serveringssteder, hvortil der er
offentlig adgang, der ønsker at holde åbent fra kl. 05.00, kan det ud fra nogle
ordensmæssige betragtninger være hensigtsmæssigt at knytte vilkår til bevillingen.
Dette afgøres ud fra en konkret vurdering.
7.2 Udvidet åbningstid
Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke, og efter en konkret skønsmæssig
vurdering, tillade, at de under pkt. 7.1 nævnte forretningssteder har åbent i den
almindelige lukketid, jf. restaurationslovens § 28, stk. 4.
Det er muligt at søge om udvidet åbningstid til alle ugens dage, samt til én eller flere
specifikt opregnede ugedage, herunder eksempelvis også studenter-ugen, J-dag eller
lignende. Dette skal udtrykkeligt fremgå af ansøgningen. Det bemærkes, at
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restaurationen - såfremt der gives tilladelse til udvidet åbningstid - som udgangspunkt
også får udvidet åbningstid nætterne op til helligdage.
Den udvidede åbningstid gælder til kl. 05.00, og vil fortrinsvis blive meddelt til
egentlige danserestaurationer, diskoteker og restaurationer med en vis underholdning,
hoteller, kongrescentre og lign.
I vurderingsgrundlaget indgår blandt andet følgende:
 ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro
og hærværk, når gæster bevæger sig mellem lignende restaurationer,
 restaurationens karakter og driftsform, og
 miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, jf. bilagene for
de enkelte kommuner, så omkringboende ikke påføres væsentlige gener.
Tilladelsen til den udvidede åbningstid er personlig, og der kan efter et konkret skøn
fastsættes nærmere vilkår, herunder eksempelvis følgende:
 at restaurationen holdes lukket i tidsrummet mellem kl. 05.30 og kl. 08.00 af
ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn. Alle gæster skal således have
forladt restaurationen kl. 05.30.
 at et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd gennemfører effektiv
adgangskontrol fra kl. 23.00 til lukketid. Vilkåret gælder alle dage, hvor
restaurationen holdes udvidet åbent.
 at personer under 18 år ikke opholder sig i restaurationen i den udvidede
åbningstid. Alle gæster under 18 år skal således have forladt restaurationen kl.
02.00, hvilket restaurationen har pligt til effektivt at kontrollere.
 at bevillingshaveren selv eller en godkendt bestyrer skal være tilstede i den
udvidede åbningstid fra kl. 02.00 til kl. 05.00.
 at facadearealer, indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen på
diskoteker, værtshus og lign. skal videoovervåges i hele restaurationens
åbningstid. Virksomheden skal uredigeret opbevare optagelser i minimum 14
dage. Politiet kan til enhver tid foretage besigtigelse af
videoovervågningsudstyret.
 at virksomheden skal have formuleret en skriftlig alkohol- og narkopolitik (se
forslag til politikker i bilag 3 og 4).
 at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes.
 at Miljøstyrelsens vejledning om støj og lugt fra restaurationsvirksomheder
overholdes.
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Hoteller og andre overnatningsvirksomheder kan uden tilladelse til udvidet åbningstid
servere for egne gæster, hvis det sker i særlige, adskilte selskabslokaler, hvortil der
ikke er offentlig adgang.
7.2.1 Vedrørende pølseboder/fastfood-restauranter uden alkoholbevilling
Tilladelsen til udvidet åbningstid kan eksempelvis være betinget af:
 at gade- og fortovsarealer udenfor, og i umiddelbar nærhed af
forretningsstedet, renholdes for papir- og madaffald,
 at tilladelsen ikke giver anledning til lovovertrædelser, herunder væsentlig
uorden eller ulempe i og uden for restaurationen,
 at forretningsstedet holdes lukket i tidsrummet mellem kl. 05.00 og kl. 08.00,
ud fra ordensmæssige hensyn,
 at det sikres, at der ikke er mulighed for servering og ophold i restaurationen
efter kl. 02.00,
 at der i den udvidede åbningstid ikke detailsælges alkoholholdige drikkevarer,
 at der benyttes engangsemballage ved salg af drikkevarer efter kl. 02.00.
7.2.2 Varighed af udvidet åbningstid
Tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 gives maksimalt for en periode på 2 år
med henblik på at kunne vurdere udviklingen, og eventuelt foretage justeringer.
Ansøgning om fornyelse af tilladelsen skal sendes til Sydøstjyllands Politi.
7.2.3 Bortfald af tilladelse til udvidet åbningstid
Bevillingsnævnet skal løbende fra andre myndigheder holde sig orienteret om
forhold, der vil kunne indgå i overvejelser om fratagelse eller indskrænkning i
åbningstiderne.
Tilladelsen er personlig og gælder til et bestemt forretningssted. Bevillingen
bortfalder ved ejerskifte i virksomheden eller flytning til ny adresse.

Politiet kan i medfør af restaurationslovens § 28, stk. 7, med øjeblikkelig virkning
begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, hvis det findes påkrævet af
hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Dette gælder
dog kun indtil bevillingsmyndigheden har truffet afgørelse om åbningstiden.
Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan
bevillingsnævnet, efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren, inddrage tilladelsen
til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl. 02.00.
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7.2.4 Klage over afslag/inddragelse af udvidet åbningstid
Hvis ansøger får afslag på ansøgningen om udvidet åbningstid eller tilladelsen
inddrages, har ansøger mulighed for at klage til kommunalbestyrelsen over afgørelsen
inden 4 uger.
Klagen har normalt opsættende virkning med hensyn til inddragelse af den udvidede
åbningstid.
Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at fastholde bevillingsnævnets afgørelse, har
ansøgeren ikke mulighed for at indbringe sagen for anden administrativ myndighed.

8. Lukkede fester/eventarrangementer
Ved lukkede fester på diskoteker, værtshuse og lign., forstås en fest, hvor deltagerne
er inviterede og skal fremvise billet/indbydelse for at få adgang til stedet. I
forbindelse med lukkede fester skal restauratørerne være opmærksom på, at der ikke
lovligt kan serveres alkohol for unge under 18 år.
Restauratørerne har her pligt til at give Sydøstjyllands Politis bevillings- og
tilladelsessektion besked om afholdelse af et lukket arrangement. Dette skal ske
senest en uge før arrangementet holdes.

9. Særligt vedrørende jul og nytår
Der er mulighed for at søge om tilladelse til udvidet åbningstid i forbindelse med jul
og nytår, herunder de helligdage, der knytter sig hertil.
Efter et konkret skøn kan der fastsættes nærmere vilkår for tilladelsen, eksempelvis:
 at et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd gennemfører effektiv
adgangskontrol fra kl. 23.00 til lukketid.
 at personer under 18 år ikke opholder sig i restaurationen i den udvidede
åbningstid. Alle gæster under 18 år skal således have forladt restaurationen kl.
02.00, hvilket restaurationen har pligt til effektivt at kontrollere.
 at en godkendt bestyrer er tilstede i den udvidede åbningstid.
En særskilt ansøgning om tilladelse til udvidet åbningstid i julen/nytåret, skal
indgives til politiet senest den 1. december.
9.1 Julen
Bevillinger med 02-tilladelse har mulighed for at søge om at holde åbent til kl. 05.00.
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Bevillinger med 05-tilladelse til alle ugens dage, behøver ikke søge om yderligere
tilladelse.
Bevillinger, hvor der kun er givet tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 enkelte dage
om ugen, har automatisk tilladelse til at holde åbent natten op til en helligdag.
Herudover skal der søges om tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00.
9.2 Nytåret
Bevillinger med 02-tilladelse har mulighed for at søge om tilladelse til at holde åbent
til kl. 07.00 nytårsaften (natten til den 1. januar).
Bevillinger med 05-tilladelse skal søge og have dispensation fra Bevillingsnævnet,
hvis de ønsker at holde åbent til kl. 07.00 nytårsaften (natten til den 1. januar).

10. Forhåndsgodkendelse
Det er muligt at søge om at få en forhåndsgodkendelse af alkoholbevilling. En
forhåndsgodkendelse er alene et tilsagn om, at der kan meddeles alkoholbevilling til
det konkrete koncept på den pågældende adresse.
Bevillingsnævnet har ved at give en forhåndsgodkendelse ikke taget stilling til, om
ansøger i øvrigt opfylder betingelserne i restaurationsloven for at kunne få meddelt en
alkoholbevilling. Det bemærkes, at bevillingsnævnet kan fastsætte betingelser for
forhåndsgodkendelsen.

11. Markedsføring
Markedsføring af billige alkoholiske drikkevarer er klart i strid med de særlige
retningslinjer for alkoholholdige drikkevarer, som er udarbejdet i et samarbejde
mellem flere ministerier og brancheorganisationer. Ifølge retningslinjerne, som har
udgangspunkt i markedsføringslovens § 1, må markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug, og må ikke
fremstille afholdenhed eller moderat forbrug på nedsættende måde. Markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, ikke rette sig mod
børn og unge.

12. Registrering
Alkoholbevilling med individuelle betingelser og tilladelse til udvidet åbningstid er
registeret i politiets bevillingssystem (BEVSYS), i politiets sagsstyringssystem og
hos bevillingsnævnets sekretariat.
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Bilag 1
Særlige forhold i de enkelte kommuner
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Bilag 2
Forslag til alkoholpolitik:
Alkoholpolitik for restauration X
Formål
Alkoholpolitikken skal medvirke til, at
 skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt og udviklende arbejdsmiljø for den
enkelte medarbejder og dermed også for hele arbejdspladsen,
 gøre både medarbejdere og gæster trygge og sikre, at de trives,
 fremme og fastholde stedets gode image og sikre, at stedet kan leve op til
gæsternes krav om et festligt, trygt og godt festmiljø,
 forebygge et alkoholproblem blandt medarbejderne, og at
 tilbyde hjælp til en medarbejder, der har et alkoholproblem, som påvirker
pågældendes arbejde og samarbejdet med kollegaer og/eller stedets gæster.
Af hensyn til medarbejdernes og gæsternes trivsel, sikkerhed på stedet og stedets
omdømme, er det en generel holdning, at arbejde og udbredt indtagelse af alkohol ikke
hører sammen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medarbejdere møder eller optræder
alkoholpåvirkede i arbejdstiden.

Det er arbejdspladsens holdning, at medarbejdere med alkoholproblemer skal tilbydes
hjælp så tidligt som muligt.

Hvem gælder alkoholpolitikken for
Alle medarbejdere forpligter sig til at efterleve stedets alkoholpolitik.

Hvornår gælder alkoholpolitikken
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Alkoholpolitikken gælder for hele arbejdstiden.

Pligt og ret
Ledere
Stedets ledere har altid ansvaret for at tage en samtale med en medarbejder, der har et
problematisk forhold til alkohol, som påvirker pågældendes arbejdsindsats,
samarbejdsevne og optræden overfor stedets gæster.

Medarbejdere
Den enkelte medarbejder har ret til hjælp til at komme ud af et eventuelt
alkoholproblem. Medarbejderen har pligt til og ansvar for at arbejde aktivt på at løse
sit alkoholproblem og forbedre sin arbejdsindsats.

21

Bilag 3
Forslag til narkopolitik:
Narkopolitik for restauration X
Formål
Alkoholpolitikken skal medvirke til, at
 skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt og udviklende arbejdsmiljø for den
enkelte medarbejder og dermed også for hele arbejdspladsen,
 gøre både medarbejdere og gæster trygge og sikre, at de trives,
 fremme og fastholde stedets gode image og sikre, at stedet kan leve op til
gæsternes krav om et festligt, trygt og godt festmiljø,
 forebygge narkoproblemer blandt medarbejdere og stedets gæster, og at
 tilbyde hjælp til en medarbejder, der har et narkoproblem, som påvirker
pågældendes arbejde og samarbejdet med kollegaer og/eller stedets gæster.
Af hensyn til medarbejdernes og gæsternes trivsel, sikkerhed på stedet og stedets
omdømme, er det en generel holdning, at arbejde og indtagelse af narko ikke hører
sammen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medarbejdere og/eller gæster møder eller
optræder narkopåvirkede.

Det er arbejdspladsens holdning, at medarbejdere med narkoproblemer skal tilbydes
hjælp så tidligt som muligt.

Hvem gælder alkoholpolitikken for
Alle medarbejdere og gæster på stedet forpligter sig til at efterleve stedets narkopolitik.

Narkopolitik overfor stedets gæster
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 Restauration X anmelder konsekvent alle tilfælde af handel og besiddelse af
euforiserende stoffer, til politiet. Dette gælder også, hvor der er mistanke herom.
 Restauration X meddeler minimum 1 års karantæne til gæster, der sælger, køber
eller er påvirkede af euforiserende stoffer. Der foretages minimum 3 tests pr.
weekend.
 Restauration X forpligter sig til at føre skærpet tilsyn med mørke arealer og
toiletter, f.eks. ved hjælp af videoovervågning.
 Politiet vil i situationer, hvor der foreligger en anmeldelse, så vidt muligt
prioritere en hurtig indsats.
Pligt og ret
Ledere
Stedets ledere har altid ansvaret for at tage en samtale med en medarbejder, der har et
problematisk forhold til narko, som påvirker pågældendes arbejdsindsats,
samarbejdsevne og optræden overfor stedets gæster.

Medarbejdere
Den enkelte medarbejder har ret til hjælp til at komme ud af et eventuelt
narkoproblem. Medarbejderen har pligt til og ansvar for at arbejde aktivt på at løse sit
narkoproblem og forbedre sin arbejdsindsats.
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