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Betingelser for alkoholbevillinger samt tilladelser til udvidet åbningstid 

i restaurationer 

 

(vilkårskatalog) 

 

1. Driften 
 

a. At miljø og støjkrav overholdes nøje.  

Anvendes ved restaurationsvirksomhed, der kan være til gene for naboer, for at underste-

ge, at bevillingsmyndigheden lægger særlig vægt på nævnte forhold. 

b. At der etableres rygerum m.v. med direkte adgang til/fra den øvrige del af 

restaurationen.  

Anvendes ved restaurationer, hvor gæsters rygning uden for restaurationen kan være til 

gene for omkringboende. 

c. At beredskabsmæssige krav nøje overholdes.  

Kan anvendes for at understrege kravet ved restaurationer og navnlig diskoteker, hvor der 

er særlig risiko ved brand m.v. 

d. At restaurationen ikke drives med hård udskænkning af stærke drikke her-

under fri bar-arrangementer og lign.  

Anvendes ved diskoteker med udvidet åbningstid. 

e. At der ikke iværksættes aggressiv og pågående markedsføring af stærke 

drikke, samt at der ikke foretages markedsføring på eller ved uddannelses-

institutioner.  

Anvendes ved diskoteker med udvidet åbningstid. 

f. At restaurationen ikke væsentligt må ændre forretningskoncept, herunder 

ændre driftsform eller foretage udvidelse, uden ny alkoholbevilling eller 

godkendelse fra bevillingsmyndigheden.  

Anvendes for at sikre og tydeliggøre, at bevillingsmyndigheden skal have forelagt og god-

kende væsentlige ændringer i det koncept, der lå til grund for bevillingsmyndighedens op-

rindelige afgørelse. Reglen følger dog forudsætningsvist af restaurationsloven. 

g. At der ikke opstilles gevinstgivende og/eller ikke-gevinstgivende spilleauto-

mater i restaurationen.  

Kan anvendes ved spiserestaurationer, grillbarer, idræts- og kulturinstitutioner samt re-

stauranter i områder, hvor der færdes mange børn og unge. 
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h. At der ikke må afholdes koncerter, striptease eller anden optræden og un-

derholdning i virksomheden.  

Kan anvendes for at sikre, at restaurationen har en bestemt karakter. 

 

2. Åbningstid 
 
a. At restaurationen tidligst åbner kl. 07.00.  

Kan anvendes med henblik på en vis lukketid for restaurationer med bevilling til kl. 02.00. 

b. At restaurationen tidligst åbner kl. 08.00.  

Kan anvendes med henblik på en vis lukketid for restaurationer med bevilling til kl. 03.00. 

c. At restaurationen holdes lukket i tidsrummet fra kl. 05.00 til kl. 10. (even-

tuel indskud: bortset fra lørdag morgen samt morgenen til søn- og hellig-

dag, hvor restaurationen skal holdes lukket i tidsrummet mellem kl. 06.00 

til kl. 10.00). Alle gæster skal således være ude af restaurationen henholds-

vis kl. 05.15. (evt. og 06.15). 

Anvendes for at sikre en vis lukkeperiode for restaurationer med udvidet åbningstid, samt 

fremhæve og sikre overholdelse af restaurationslovens § 28, stk. 8. 

 
3. Unge under 18 år 

 
a. At personer under 18 år (evt. bortset fra sluttede familiearrangementer) 

ikke opholder sig som gæster i restaurationen fra kl. 24.00, såfremt tilladel-

sen til udvidet åbningstid udnyttes den pågældende aften/nat. Ved sluttede 

arrangementer kan politiet dog meddele dispensation.  

Anvendes medmindre der foreligger særlige omstændigheder ved virksomheder med tilla-

delse til udvidet åbningstid. Tilføjelsen om sluttede familiearrangementer kan indsættes 

ved restaurationer, eksempelvis kroer, hvor der er mulighed for afholdelse af familiearran-

gementer med spisning. 

b. At personer under 18 år (evt. bortset fra sluttede familiearrangementer) 

ikke opholder sig som gæster i restaurationen fra kl. 24.00. Ved sluttede ar-

rangementer kan politiet dog meddele dispensation.  

Kan også anvendes i virksomheder med tilladelse til udvidet åbningstid, specielt hvor virk-

somheden har en karakter, eksempelvis visse diskoteker, hvor der ikke er gode grunde til, 

at unge under 18 år skal være på restaurationen fra kl. 24.00 til 02.00. Den anvendes også 
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af kommuner, hvor der ikke er truffet generel bestemmelse om en almindelig lukketid fra 

02.00 – 05.00. Sluttede familiearrangementer - se ovenfor.  

c. At der ved sluttede selskaber ikke serveres stærke drikke for personer un-

der 18 år, dog kan politiet dispensere fra denne betingelse.  

Følger af loven for så vidt angår diskoteker og lign. Kan anvendes på steder, der ikke er 

omfattet af § 29, stk. 5 eller for at fremhæve lovbestemmelsen. 

 

4. Dørmænd og andre sikkerhedsforanstaltninger 
 
a. At der er adgangskontrol fra kl. 24.00 til lukketid, såfremt tilladelsen til ud-

videt åbningstid udnyttes den pågældende aften/nat.  

Anvendes ved diskoteker m.v.  

b. At der er adgangskontrol fra kl. 24.00 til lukketid natten efter torsdag, fre-

dag, lørdag samt natten før helligdage, såfremt tilladelsen til udvidet åb-

ningstid udnyttes den pågældende aften/nat.  

Anvendes ved diskoteker m.v. som alternativ til vilkår 4a. 

c. At der er adgangskontrol fra kl. 24.00 til lukketid. 

Kan anvendes ved diskoteker m.v., såfremt der altid ønskes dørmænd fra kl. 24.00, uanset 

om tilladelsen til udvidet åbningstid udnyttes den pågældende aften. Anvendes også af 

kommuner, hvor der ikke er truffet generel bestemmelse om en almindelig lukketid fra 

02.00 – 05.00.  

d. At der er adgangskontrol fra kl. 24.00 til lukketid natten efter torsdag, fre-

dag, lørdag samt natten før helligdage. 

Kan anvendes ved diskoteker m.v. som alternativ til 4b, såfremt der altid ønskes dørmænd 

fra kl. 24.00, uanset om tilladelsen til udvidet åbningstid udnyttes den pågældende aften. 

Anvendes også af kommuner, hvor der ikke er truffet generel bestemmelse om en alminde-

lig lukketid fra 02.00 – 05.00.  

e. At der er adgangskontrol fra kl. 05.00 til 10.00 fredag, lørdag, søndag og 

helligdage.  

Anvendes ved værtshuse, der i praksis fungerer som opsamlingssted, når diskotekerne luk-

ker; de såkaldte morgenværtshuse. 

f. At der udelukkende anvendes autoriserede dørmænd eller godkendt vagt-

personale til adgangskontrol.  
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Vilkåret er en reminiscens fra den tid, hvor vilkåret ikke fremgik direkte af restaurationslo-

ven, hvilket er tilfældet i dag. Vilkåret er derfor alene en oplysning om retstilstanden. 

g. At restaurationslokalerne og indgangspartiet videoovervåges. Anlæggets 

kvalitet og opsætning skal godkendes af politiet, og optagelserne skal opbe-

vares i minimum 8 dage.  

Kan anvendes på restaurationer, hvor der er særlig risiko for voldelig adfærd. Bemærk at 

betingelserne i lovens § 32, stk. 4 skal være opfyldt. 

h. At restauratøren og restaurationens personale, herunder bestyrere, dør-

mænd m.v. aktivt skal samarbejde med de kontrollerende myndigheder om 

bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med restaurationens drift.  

Kan anvendes, såfremt der har været problemer med dette samarbejde.  

 

5. Selskaber og foreninger 

 
a. At bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammen-

sætningen af direktionen, bestyrelsen samt kapitalbesiddelsen godkendes af 

bevillingsmyndigheden.  

Kan anvendes ved selskaber for at tydeliggøre og præcisere bevillingsmyndighedens mulig-

hed for at nægte at godkende nævnte ændringer med den virkning, at bevillingen bortfal-

der, jf. restaurationslovens § 18, stk. 1, nr. 6. 

b. At bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i den solida-

risk hæftende deltagerkreds godkendes af bevillingsmyndigheden. (evt. til-

føjelse: Bevillingsmyndigheden skal underrettes og godkendelse skal fore-

ligge, inden førnævnte ændringer kan foretages).  

Anvendes ved I/S’er og eventuelt K/S for at sikre muligheden for godkendelse af ændringer 

i deltagerkredsen, særligt når en ejer udtræder, uden der kommer en ny i stedet. Bevilllin-

gen bortfalder, jf. restaurationslovens § 18, stk. 1, nr. 6, såfremt der ikke sker godkendel-

se. Tilføjelsen kan anvendes for at præcise, at bevillingsmyndigheden orienteres om æn-

dringerne, da dette ikke ved I/S og K/S fremgår direkte af loven. 

c. At bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at det etablerede interes-

sentskab er bestående. Ændringer i den solidarisk hæftende deltagerkreds 

medfører således, at der skal indgives ny ansøgning om alkoholbevilling, og 

dette gælder også tilfælde, hvor en interessent træder ud.  
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Kan anvendes i samme situationer som ovenfor, men indeholder et krav om en ny ansøg-

ningsprocedure. 

d. At bevillingens fortsatte gyldighed er betinget af, at ændringer i sammen-

sætningen af bestyrelsen godkendes af bevillingsmyndigheden. (evt. tilfø-

jelse: Bevillingsmyndigheden skal underrettes om førnævnte ændringer.)  

Anvendes ved foreninger og om anvendelsesområdet for tilføjelse se pkt. 5b. 

 

6. Idrætsforeninger og lignende 

 
a. At bevillingen begrænses til servering for medlemmer, spillende gæster og 

tilskuere under afvikling af sportsarrangementer.  

Kan anvendes for at undgå, at cafeterier i haller, golfklubber m.v. bruges til andet formål. 

 

b. At der alene serveres øl i skatteklasse 1 og bordvine.  

Anvendes for at sikre, at der de nævnte steder ikke sælges hård spiritus. 

 
7. Økonomi- og regnskabsforhold 
 

a. At en registreret eller statsautoriseret revisor tilknyttes virksomheden.  

Kan anvendes for at skabe en vis sikkerhed for, at de regnskabs-, budgets- og bogførings-

mæssige forhold er i orden hos en ansøger,  der ikke selv har de fornødne forretningsmæs-

sige kvalifikationer, og såfremt den økonomiske vurdering af ansøgningsmaterialet giver en 

begrundet formodning om, at virksomhedens økonomiske forhold ikke vurderes realistiske, 

eller at ansøger tidligere har leveret utilstrækkelige oplysninger om de økonomiske forhold 

til bevillingsmyndigheden. Vilkåret anvendes som udgangspunkt altid i kombination med 

7b,7c eller 7d. 

b. At der ved en eventuel fornyelsesansøgning skal foreligge regnskab med 

blank revisorpåtegning efter revision foretaget af en registreret eller stats-

autoriseret revisor.  

Kan anvendes for at tilkendegive, at der ved fornyelse af alkoholbevillingen kræves særlig 

dokumentation for virksomhedens økonomiske stilling. Vilkåret bør kun anvendes i situatio-

ner, hvor der er en begrundet formodning om, at virksomhedens egne oplysninger ikke vil 

være fyldestgørende. 

c. At der ved en eventuel fornyelsesansøgning skal foreligge regnskab, hvor 

der er udført ”review” af en registreret eller statsautoriseret revisor.  

Se ovenfor pkt. 7b. 
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d. At der ved en eventuel fornyelsesansøgning skal foreligge regnskab med en 

revisorpåtegning, hvor en registreret eller statsautoriseret revisor ved stik-

prøvekontrol finder det sandsynliggjort, at forretningsgangene og bogførin-

gen er betryggende; herunder indtægtsregistrering, lønregnskab, opgørel-

ser af debitorer og kreditorer samt værdiansættelse af varelager og andre 

aktiver etc.  

Se ovenfor pkt. 7b. 

 

8. Særlige vilkår 
 
a. At alle, der beskæftiges i restaurationen, skal være godkendt af politiet.  

Kan anvendes i situationer, hvor der er større problemer med kriminalitet, opretholdelse af 

ro og orden m.v. og personalesammensætningen vurderes at være en medvirkende årsag 

hertil.  

b. At enten indehaver(e) eller godkendt bestyrer skal være tilstede i virksom-

heden i hele åbningstiden (eller evt. nærmere fastsatte tidspunkter fx kl. 

24-06).  

Kan anvendes overfor restaurationer med en del problemer, og hvor det kan være hen-

sigtsmæssigt, at der er en ansvarlig person tilstede på relevante tidspunkter.  

c. At restaurationen opretholdes som spiserestauration med madservering.  

Kan anvendes for at tydeliggøre, at restaurationen skal være en spiserestauration. Forhol-

det følger dog forudsætningsvist restaurationsloven og det ovenfor nævnte vilkår om for-

retningskoncept, da en spiserestauration ikke må ændre koncept. Anvendelse er indiceret i 

de situationer, hvor restaurationen er beliggende på steder, hvor bevillingsmyndigheden 

ønsker, at der skal være mulighed for spisning. 

d. At restaurationen i sin indretning bærer præg af at være en spiserestaurati-

on.  

Se ovenfor pkt. 7c. 

e. At der føres et varieret udbud af madretter, som tillaves på stedet.  

Se ovenfor pkt. 7c. 

f. At der i den udvidede åbningstid skal være (evt. levende) musik med mu-

lighed for dans.  

Kan anvendes for at sikre, at restaurationen har musik med mulighed for dans. 

g. At restaurationen tidligst åbner kl. 08.00.  
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Kan anvendes overfor restaurationer såkaldte morgensværtshuse, der er beliggende i om-

råder med større koncentration af andre restaurationer, der har udvidet åbningstid, for at 

sikre en pause i restaurationslivet i det pågældende område. 

h. At der ikke arrangeres eller på nogen måde i øvrigt medvirkes ved gennem-

førelse af pubcrawl eller lignende arrangementer og optog.  

Kan anvendes for at modvirke meget berusede gæsters færden mellem restaurationer. 

i. At bevillingen er betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation 

for, at støjkravene i henhold til miljøstyrelsens støjvejledning er opfyldt, 

herunder at den indregulering og plombering af elektronisk begrænser på 

musikanlægget er ubrudt, intakt og funktionsdygtig.  

Kan anvendes overfor sæsonprægede restaurationsvirksomheder, hvor der erfaringsmæs-

sig er jævnlig udskiftning i ejerkredsen, og hvor der tidligere har være gener i af form støj 

for de omkringboende.  

j. At bevillingen er betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation 

for, at støjkravene i henhold til miljøstyrelsens støjvejledning er opfyldt, 

herunder i form af en rapport om støjmåling udført af akkrediteret firma. 

Se ovenfor pkt. 8i. 


