
 

Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, 

at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands Politi efter den 31. januar 2012 

skal behandles efter den praksis, der er beskrevet i dette notat. 

  

Dette notat beskriver bevillingsnævnets praksis i forhold til behandlingen af 

ansøgninger om alkoholbevilling, nattilladelse, og godkendelse af bestyrer. 

Praksis inden for de forskellige områder kan anvendes i kombination med hin-

anden således, ansøger skal opfylde f.eks. kravet om erfaring og kravet om 

økonomi. Nærværende notat er ikke en facitliste for, hvornår der meddeles al-

koholbevillinger, men en beskrivelse af de forskellige kriteriers indbyrdes vægt-

ning. 
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1. Ansøgninger om alkoholbevilling og oplysningsgrundlag 

Ansøgninger om alkoholbevillinger modtages fra politiet og kan kun behandles 

såfremt de er vedlagt en indstilling fra politiet. 

 

1.1. Sagers oplysningsgrundlag 

Modtages der en ansøgning, der ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at sagen kan 

behandles, skriver administrationen til ansøger om efterspørger det manglende 

materiale. Har ansøger ikke sendt materialet senest 14 dage efter modtagelsen 

af opfordringen, træffes der afgørelse på det foreliggende grundlag og der med-

deles afslag på ansøgningen. 

 

1.2. Ansøgers muligheder for at inddrage nye oplysninger efter politiets 

indstilling 

Efter nævnets praksis kan ansøger inddrage nye oplysninger til støtte for sagen, 

helt frem til kommunen træffer afgørelse. Det er således ansøgers faktiske for-

hold på afgørelsestidspunktet, der vil danne grundlag for afgørelsen. 

 

Praksis 

I sagen 11/19230 accepterede nævnet, at ansøger inddrog nye oplysninger efter 

sagen havde været behandler af politiet. 

 

2. Grundlæggende principper for behandlingen 

Det er bevillingsnævnets praksis, at der i videst mulig omfang ikke skal lægges 

hindringer i vejen for private næringsdrivende. 

 

2.1. Tidsmæssig udstrækning af bevillinger 

Udgangspunktet i restaurationslovens § 10, stk. 2, 2. pkt. er, at alkoholbevillin-

ger gives for en periode på otte år. Efter 3. pkt. kan tilladelsen dog efter om-

stændighederne tidsbegrænses eller meddeles med vilkår. For så vidt angår den 

tidsmæssige udstrækning af nattilladelser uden udskænkning af alkohol, se ne-

denfor under punkt 6.4. 

 

Tidsbegrænsning af en tilladelse er en undtagelse, der efter nævnets praksis (se 

oven for) skal anvendes så indskrænkende som muligt. Opfylder ansøger lovens 

betingelser, og er der i sagen ikke oplyst om forhold, der giver anledning til 

overvejelser i forhold til lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, meddeles tilladelsen for en 

periode på otte år. 

 

I sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt ansøger betingelserne i lovens § 12, stk. 

1, nr. 1-3, er hovedreglen, tidsbegrænsning anvendes som alternativ til afslag. 

Tidsbegrænsningens formål er derved at give ansøgeren en mulighed for at vise, 

at pågældende (person eller virksomhed) formår at drive serveringsstedet på 

betrykkende vis. 
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Lovens § 12, stk. 1, nr. 4-6 kan som hovedregel ikke føre til tidsbegrænsning af 

tilladelsen, men vil derimod føre til, at der meddeles afslag (se neden for under 

punkt 3). 

 

Har ansøger været meddelt tilladelse med tidsbegrænsning under henvisning til 

lovens § 12, stk. 1, nr. 2 eller 3, er det nævnets praksis, at meddele en forlæn-

gelse (eller ny ansøgning, hvis den tidligere er udløbet) for den fulde periode på 

otte år. Se sagerne 10/10087, 10/11616, og 11/5695. 

 

3. Gennemgang af nævnets praksis i forskellige situationer 

Det er bevillingsnævnets praksis, at der i videst mulig omfang ikke skal lægges 

hindringer i vejen for private næringsdrivende. 

 

3.1. Generelle kriterier og deres vægtning 

Følgende generelle overvejelser kan anvendes i forbindelse med vurderingen af, 

om en bevilling skal afslås, meddeles, eller meddeles med tidsbegrænsning (jf. 

lovens § 12, jf. § 10, stk. 2, 3. pkt.). Overvejelserne anvendes til at fastlægge, 

om der i den konkrete sag er samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, eller 

ordensmæssige hensyn (herefter samfundsmæssige hensyn), der giver anled-

ning til at overveje om der skal gives afslag. To af de væsentligste elementer, 

der kan overvejes inden for begrebet samfundsmæssige hensyn er sandsynlig-

heden for (og risikoen ved), at ansøger ikke afregner skatter og afgifter, samt 

sandsynligheden for, at ansøger fristes til ”hård udskænkning” – herunder ud-

skænkning til mindreårige.  

 

3.1.1. Salg af alkohols andel af serveringsstedets omsætning 

Hvis salg af alkohol alene udgør en helt ubetydelig andel af serveringsstedets 

omsætning, vil de samfundsmæssige hensyn alene skulle tillægges mindre 

vægt.  

 

Risikoen for ”hård udskænkning” og risikoen ved ”hård udskænkning” antages at 

være begrænset, såfremt salg af alkohol alene udgør en helt ubetydelig andel af 

serveringsstedets omsætning.  

 

Muligheden for, at ansøger ikke afregner skatter og afgifter for andre varegrup-

per end alkohol, skal ikke tillægges vægt i forhold til om ansøger kan meddeles 

alkoholbevilling. 

 

Udgør salg af alkohol derimod serveringsstedets primære indtægtskilde vil de 

samfundsmæssige hensyn skulle tillægges betydelig vægt. 

 

Praksis 

I sagen 10/10087 anså nævnet det for godtgjort, at langt hoveddelen af virk-

somhedens omsætning stammede fra andet end salg af alkohol, og at andelen 
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af omsætning der faktisk stammede fra slag af alkohol var så beskeden, ansøger 

– uanset selskabets spinkle økonomi – blev meddelt tilladelse for otte år.  

 

3.1.2. Serveringsstedets omsætning 

Har serveringsstedet en årlig omsætning på under kr. 100.000 finder de under 

punkt 3.1.1 nævnte betragtninger tilsvarende anvendelse. Kriteriet forventes 

primært anvendt ved (men ikke begrænset til) ansøgninger fra sport klubber, 

foreninger eller tilsvarende, der ønsker at have mulighed for udskænkning af al-

kohol i begrænset omfang. 

 

Praksis  

I sagen 10/9080 blev der meddelt alkoholbevilling for otte år. Serveringsstedets 

forventede omsætning var på kr. 80.000. 

 

3.2. Antages at virksomheden ikke drives på forsvarlig måde (Lovens § 

12, stk. 1, nr. 1) 

Nævnet har ikke praksis på området.  

 

3.3. Ansøgers faglige kvalifikationer (Lovens § 12, stk. 1, nr. 2) 

Bestemmelsen forventes som hovedregel anvendt i forbindelse med første-

gangsansøgninger eller i sager, hvor der i serveringssteder, der drives i sel-

skabsform, sker betydelige ændringer i ejerkredsen.  

 

3.3.1. Ansøger er en fysisk person – førstegangsansøgninger 

Efter nævnets praksis tidsbegrænses tilladelser for en periode på to år, hvis an-

søgeren ikke har erfaring – eller alene har begrænset erfaring – med ansvaret 

for driften af et serveringssted.  

 

Erfaringen skal være rettet mod ansvaret for driften, enten i form af ejerskab af 

serveringssteder eller ansættelser (og godkendelse) som bestyrer af et serve-

ringssted med alkoholbevilling.  

 

Praksis 

I sag 11/1096 havde ansøger ingen erfaring – tilladelse tidsbegrænset til to år. 

I sag 10/21481 havde ansøger ikke tidligere haft alkoholbevilling, men havde 

forpagtet et pizzeria i syv måneder – tilladelse tidsbegrænset til to år. 

I sag 11/5698 havde ansøger ikke tidligere haft alkoholbevilling, men havde ar-

bejdet som tjener i samlet 15 måneder – tilladelse tidsbegrænset til to år. 

I sag 11/5712 havde ansøger tidligere haft alkoholbevilling i Københavns Kom-

mune i lidt over ni måneder – tilladelse tidsbegrænset til to år. 

 

Ansøger antages at opfylde betingelsen, hvis den pågældende har to års erfaring 

fra sammenlignelige serveringssteder. De to år fremkommer som en konsekvens 

af nævnets praksis vedrørende forlængelse under punkt 3.3.2, hvor ansøger, 
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der tidligere er meddelt tidsbegrænset tilladelse for to år, meddeles tilladelse for 

otte år. 

 

Praksis 

Nævnet har ikke praksis på situationer, hvor der er meddelt tilladelse under 

henvisning til, at ansøger har netop to års erfaring. 

I sagen 10/1243 blev der meddelt tilladelse uden tidsbegrænsning under hen-

visning til, at ansøger fire år forinden havde drevet samme serveringssted i 15 

år. 

 

3.3.2. Ansøger er en fysisk person – forlængelser 

Bestemmelsen forventes anvendt i situationer, hvor ansøger søger om forlæn-

gelse af en tidligere meddelt alkoholbevilling. Det antages i den forbindelse, at 

ansøger i kraft af den tidligere tilladelse har opnået den nødvendige erfaring. 

 

Praksis 

I sag 10/11616 blev ansøger meddelt tilladelse uden tidsbegrænsning. Samme 

ansøger havde i sag 07/9176 fået tilladelse for to år under henvisning til mang-

lende erfaring. 

I sag 10/13685 blev ansøger meddelt tilladelse uden tidsbegrænsning. Samme 

ansøger havde i sag 08/9592 fået tilladelse for to år under henvisning til mang-

lende erfaring. 

 

3.3.3. Ansøger er et selskab – førstegangsansøgninger 

Efter nævnets praksis tidsbegrænses tilladelser for en periode på to år, hvis an-

søgeren ikke har erfaring – eller alene har begrænset erfaring med ansvaret for 

driften af et serveringssted.  

 

Erfaringen skal være rettet mod ansvaret for driften. Selskabets erfaring kan en-

ten være i form af medlemmer af ejerkredsens personlige erfaring eller ansatte 

bestyrere, der har erfaring med driften af et serveringssted med alkoholbevil-

ling. Nyoprettede selskaber kan derved have erfaring i kraft af ledelsens eller 

personalets erfaring. 

 

Praksis 

I sag 09/2308 blev en tidsbegrænsning på et år begrundet i en kombination af 

forhold, herunder ansøgers erfaring og serveringsstedets spinkle økonomi. 

I sag 09/5487 havde hverken selskabet eller bestyreren erfaring– tilladelse tids-

begrænset til to år. 

 

 

Ansøger antages at opfylde betingelsen, hvis den pågældende har to års erfaring 

fra sammenlignelige serveringssteder. De to år fremkommer som en konsekvens 

af nævnets praksis vedrørende forlængelse til selskaber under punkt 3.3.4, hvor 

ansøger, der tidligere er meddelt tidsbegrænset tilladelse for to år, meddeles til-

ladelse for otte år. 
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Praksis  

Nævnet har ikke praksis på situationer, hvor der er meddelt tilladelse under 

henvisning til, at ansøger har haft netop to års erfaring. 

I sag 10/10055 blev tidsbegrænsning på fem år begrundet i andre forhold end 

ansøgers erfaring. Den ene ejer (der også var bestyrer) havde samlet syv års 

erfaring. Selskabet var nyoprettet og havde derfor ingen selvstændig erfaring. 

I sag 11/6551 Havde den ene ejer tidligere haft alkoholbevilling i fire år og den 

anden ejer havde haft alkoholbevilling i tre. Selskabet var nyoprettet og havde 

derfor ingen selvstændig erfaring. 

 

3.3.4. Ansøger er et selskab – forlængelser 

Bestemmelsen forventes anvendt i situationer, hvor ansøger søger om forlæn-

gelse af en tidligere meddelt alkoholbevilling. Det antages i den forbindelse, at 

ansøger i kraft af den tidligere tilladelse har opnået den nødvendige erfaring. 

Det er en forudsætning for at anvende praksis under dette punkt, at enten sel-

skabets ledelse eller ansatte bestyrere i det væsentligste er de samme personer 

som ved førstegangsansøgningen. 

 

Praksis 

Nævnet har ikke eksplicit praksis på området. 

 

3.4. Ansøgers økonomiske forhold (Lovens § 12, stk. 1, nr. 3) 

Bestemmelsen forventes anvendt ved førstegangsansøgninger og i forlængelses-

sager, hvor serveringsstedets økonomiske forhold er væsentlig ændret (til de 

værre) f.eks. hvis serveringsstedet op til tidspunktet for forlængelsen drives 

med underskud.  

 

Nævnets praksis er, at der i videst mulig omfang ikke skal lægges hindringer i 

vejen for private virksomheder. Dette medfører i denne forbindelse, at bestem-

melsen primært forventes anvendt i situationer, hvor det ud fra sagens oplys-

ninger må anses for godtgjort, at samfundsmæssige hensyn taler for et afslag 

eller en tilladelse med vilkår. Adgangen til at meddele afslag eller tilladelse med 

vilkår – herunder tidsbegrænset tilladelse – skal efter nævnes praksis anvendes 

i begrænset omfang, se i øvrigt oven for under punkt 2 og punkt 3.1.  

 

Følgende tre elementer vil kunne tillægges vægt i forhold til vurderingen af an-

søgers økonomiske forhold, a) personaleudgifter sammenholdt med forventet 

åbningstid, b) virksomhedens forventede profit margen og brutto avance og c) 

hvis det i øvrigt ikke kan anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet 

for ejers risiko. Elementerne kan anvendes alene eller i kombination. 

 

Ad a) personaleudgifter sammenholdt med forventet åbningstid 

Hvis det ud fra ansøgningen må lægges til grund, at virksomhedens personale-

udgifter vil betyde, at bevillingshaver eller en bestyrer vil skulle have en ugentlig 
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arbejdstid der væsentlig overstiger 50 timer, kan dette tale for et afslag eller en 

tidsbegrænsning under henvisning til samfundsmæssige hensyn. 

 

Praksis 

Nævnet har ikke praksis på området. 

 

Ad b) virksomhedens forventede profit margen og brutto avance 

Forventes serveringsstedet drevet med underskud eller meget lav profit magen, 

og er der ikke i ansøgningen redegjort for, hvordan og hvornår virksomheden 

forventes at kunne drives på rentabel vis, kan dette tale for et afslag eller en 

tidsbegrænsning under henvisning til samfundsmæssige hensyn. 

 

Tilsvarende kan en brutto avance på under 60 % for caféer og 70 % for restau-

ranter tale for et afslag eller en tidsbegrænsning under henvisning til sam-

fundsmæssige hensyn. Der skal i sådanne sager lægges betydelig vægt på, om 

ansøger i ansøgningen har redegjort for den lave brutto avance. 

 

Praksis 

Se sag 10/10055 neden for under punkt 3.4.1. 

 

Ad c) hvis det i øvrigt ikke kan anses for godtgjort, at virksomheden vil blive 

drevet for ejers risiko 

Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse og kan anvendes i situationer, 

hvor der er usikkerhed omkring serveringsstedets økonomi, herunder særligt 

forholdet mellem likvid kapital og lån. 

 

Er serveringsstedet primært finansieret for lånte penge, herunder særligt ved 

private lån, kan dette tale for et afslag eller en tidsbegrænsning under henvis-

ning til samfundsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder i forhold finansiering i 

form af lån internt i ejerkredsen. 

 

Endelig kan der lægges vægt på, om der i de fremsendte akter er fremlagt do-

kumentation for, at finansieringen (likvid kapital og eventuelle lånte beløb) fak-

tisk er tilgået virksomheden. 

 

Praksis 

Se sag 10/10055 neden for under punkt 3.4.1. 

 

Elementerne skal anvendes i kombination med de grundlæggende elementer i 

punkt 3. 

 

3.4.1. Ansøgers økonomiske forhold - førstegangsansøgninger 

Ansøgers økonomiske forhold vil i førstegangsansøgninger blive vurderet i for-

hold til ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer (se oven for under punkt 

3.3). 
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En eventuel tidsbegrænsning skal stå i forhold til den forventede investering an-

søger laver i serveringsstedet og til de oplysninger ansøger kommer med i for-

hold til forventningerne til fremtidig drift. 

 

I sager, hvor der både er usikkerhed omkring ansøgerens økonomiske forhold og 

hvor ansøger har under to års erfaring med ansvaret for driften af et serverings-

sted, vil ansøgningen efter nævnets praksis blive meddelt med tidsbegrænsning 

for en periode på to år. 

 

Praksis 

Nævnet har ikke eksplicit praksis, hvor der er lagt vægt på begge forhold. 

 

Overtager en ny bevillingshaver driften af et eksisterende serveringssted og sva-

rer de i ansøgningen oplyste økonomiske oplysninger til de oplysninger, der blev 

lagt til grund i den tidligere tilladelse, vil ansøgningen primært blive vurderet på 

baggrund af ansøgerens erfaring (se oven for under punkt 3.3.1).  

 

Praksis 

I sagen 11/1096 overtog en ny ansøger driften af serveringsstedet på baggrund 

af oplysninger, der i det væsentligste svarede til de oplysninger den tidligere be-

villingshaver havde oplyst et år tidligere. Den nye ansøger havde ingen erfaring 

med ansvaret for driften af et serveringssted. 

 

Den sidste type sager er sager, hvor ansøger har erfaring fra tidligere virksom-

heder men, hvor der ud fra oplysningerne om ansøgerens økonomiske forhold er 

grundlag for at betvivle, om ansøger – i tilstrækkeligt omfang – har godtgjort, 

for omstændighederne omkring serveringsstedets økonomiske forhold. I disse 

sager vil der efter nævnets praksis blive meddelt tilladelse med en tidsbegræns-

ning, der står i forhold til usikkerheden i økonomien overfor ansøgers investe-

ring.  

 

Praksis 

I sagen 10/10055 blev ansøgningen godkendt for en periode af 5 år. Bevillings-

nævnet lagde, i forbindelse med den tidsmæssige begrænsning af tilladelsen, 

vægt på kombinationen af følgende tre forhold:  

1. at profit margenen i det indsendte budget fremstod ganske lille,  

2. at selskabets egenkapital ifølge det oplyste primært bestod i et lånedoku-

ment mellem selskabet og den ene ejer af selskabet, og  

3. at der ikke i de fremsendte akter var fremlagt dokumentation for, at det lån-

te beløb faktisk er tilgået virksomheden. 

 

3.4.2. Ansøgers økonomiske forhold - forlængelser 

Har ansøger været meddelt tilladelse med tidsbegrænsning under henvisning til 

lovens § 12, stk. 1, nr. 3, er det nævnets praksis, at meddele en forlængelse for 

den fulde periode på otte år.  
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Det antages som udgangspunkt, at ansøgere, der har formået at drive et serve-

ringssted gennem en årrække (to år eller mere) også vil være i stand til at drive 

serveringsstedet i fremtiden.  

 

Praksis 

I sag 10/10087 var ansøger i 2009 (09/2309) meddelt alkoholbevilling for en 

periode på et år, ved ansøgning om ny alkoholbevilling i 2010 blev ansøger 

meddelt tilladelse for otte år. 

I sagen 10/11616 havde serveringsstedet et betydeligt underskud. Ansøger 

sandsynliggjorde i forbindelse med sagens behandling, at ansøger ville kunne 

drive serveringsstedet med underskud i hele bevillingsperioden – tilladelse i otte 

år.  

I sagen 11/5695 havde serveringsstedet i regnskabsåret 2009 haft et ikke ube-

tydeligt driftsunderskud. Ansøger sandsynliggjorde i forbindelse med sagens be-

handling, at serveringsstedet i regnskabsåret 2010 igen ville få overskud – tilla-

delse i otte år. 

 

3.5. Serveringsstedets indretning (Lovens § 12, stk. 1, nr. 4) 

Bestemmelsen forventes som udgangspunkt alene anvendt i forbindelse med 

sager, hvor der ikke tidligere har været meddelt alkoholbevilling på adressen. 

 

Praksis 

Bevillingsnævnet har ikke praksis på området. 

 

3.6. Serveringsstedets beliggenhed (Lovens § 12, stk. 1, nr. 5) 

Bestemmelsen forventes som udgangspunkt alene anvendt i forbindelse med 

sager, hvor der ikke tidligere har været meddelt alkoholbevilling på adressen. 

 

Praksis 

Bevillingsnævnet har ikke praksis på området. 

 

3.7. Serveringsstedets beliggenhed – koncentration af serveringssteder 

(Lovens § 12, stk. 1, nr. 6) 

Bestemmelsen forventes som udgangspunkt alene anvendt i forbindelse med 

sager, hvor der ikke tidligere har været meddelt alkoholbevilling på adressen. 

 

Praksis 

Bevillingsnævnet har ikke praksis på området. 

 

3.8. Andre omstændigheder (Lovens § 12, stk. 1, nr. 7) 

Bestemmelsen forventes bl.a. anvendt i situationer, hvor ansøger tidligere har 

haft alkoholbevilling, og hvor det i forbindelse med en ansøgning og fornyelse 

konstateres, at der i bevillingsperioden har været gentagende anmeldelser til 

politiet eller klager i øvrigt over støj fra serveringsstedet. Det stilles store krav 
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til både antal klager og til dokumentationen for klagerne, inden bestemmelsen 

anvendes til at afvise en forlængelse. 

 

Praksis 

Bevillingsnævnet har ikke praksis på området. 

 

4. Godkendelse af bestyrere (lovens § 15) 

Efter nævnets praksis godkendes bestyrere, hvis der ikke i forbindelsen med po-

litiets sagsbehandling er fremkommet oplysninger, der giver grund til at antage 

af pågældende ikke kan lede serveringsstedet på forsvarlig måde. 

 

Godkendelse efter § 15 meddeles for den resterende periode af den bagved lig-

gende alkoholbevilling. 

 

Praksis 

I sagerne 10/10168 og 10/10169 blev godkendelserne tidsbegrænser således at 

de udløb samme dag som alkoholbevillingen. 

 

5. Bortfald (Lovens § 18) 

Alkoholbevillinger bortfalder når betingelserne for bortfald er tilstede. Bevillingen 

er bortfaldet fra den dato afgørelsen om bortfald er dateret. 

 

5.1. Bevillingshavers død 

Dør bevillingshaver bortfalder tilladelsen med mindre afdødes ægtefælle ønsker 

at indtræde i tilladelsen, jf. lovens § 18, stk. 3. 

 

Når en bevillingshaver er registreret som afgået ved døden i CPR, anmodes af-

dødes ægtefælle om inden for 14 dage at oplyse, om pågældende ønsker at ind-

træde i tilladelsen. Det der ikke modtaget bekræftende svar inden for fristen 

træffes der afgørelse om bortfald. 

 

Praksis 

I sagen 10/21609 besvarede afdødes ægtefælle ikke henvendelsen, hvorfor der 

blev truffet afgørelse om bortfald. 

 

5.2. Udløb af gyldighedstid uden fornyelse 

En tilladelse bortfalder, hvis tilladelsen udløber uden ansøger forinden har indgi-

vet ansøgning om forlængelse. Efter nævnets praksis skal tilladelsen være mod-

taget hos politiet – ved arbejdstids ophør – senest den dag, hvor tilladelsen ud-

løber. 

 

Praksis 

I sagen 10/2099 var ansøgning om for fornyelse ikke modtaget hos politiet på 

dagen for udløb tilladelse bortfaldet med virkning for udløbsdatoen. 
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I sagen 10/2103 var ansøgning om for fornyelse ikke modtaget hos politiet på 

dagen for udløb tilladelse bortfaldet med virkning for udløbsdatoen. 

I sagen 10/22063 var ansøgning om for fornyelse ikke modtaget hos politiet på 

dagen for udløb tilladelse bortfaldet med virkning for udløbsdatoen. 

 

5.3. Bevillingen udnyttes ikke 

Tilladelsen bortfalder, hvis bevillingshaver stopper driften af serveringsstedet el-

ler stopper udskænkningen af alkohol. 

 

Tilsvarende gælder, hvis serveringsstedet overdrages til en anden.  

 

I situationer, hvor der modtages en ny ansøgning fra en anden ansøger, end den 

oprindelige bevillingshaver, partshøres den oprindelige bevillingshaver om den 

nye ansøgning, hvorefter der træffes afgørelse om bortfald.  

 

Opfylder den nye ansøger betingelserne for alkoholbevilling vil der af hensyn til 

serveringssteders drift meddeles alkoholbevilling uden at afvente udfaldet af 

bortfaldssagen mod den tidligere bevillingshaver. Kan den tidligere bevilling ikke 

anses for bortfaldet, indledes en bortfaldssag mod den nye ansøger. 

 

Praksis 

I sagerne 10/1624 og 10/1243 blev der udstedt ny tilladelse inden bortfald af 

tidligere tilladelse. 

I sagerne 11/5880 og 11/5698 blev der udstedt ny tilladelse inden bortfald af 

tidligere tilladelse. 

I sagerne 11/5933 og 11/5712 blev der udstedt ny tilladelse inden bortfald af 

tidligere tilladelse. 

 

5.4. Manglende næringsbrev 

Alkoholbevillingen bortfalder, hvis bevillingshaver ikke længere har næringsbrev. 

 

Praksis 

Nævnet har ikke praksis på området. 

 

5.5. Bevillingshaver er under konkurs 

Registreres bevillingshaver i CVR som under konkurs, træffes der afgørelse om 

bortfald med virkning fra tidspunktet for registreringen. 

 

Er serveringsstedet drevet i virksomhedsform og er virksomheden opløst på det 

tidspunkt, hvor bortfaldssagen behandles træffes der – med mindre konkrete 

forhold taler imod – afgørelse i sag uden at bevillingshaver tilskrives herom. Det 

lægges i den forbindelse til grund, at en partshøring af et opløst selskab må an-

ses for udsigtsløst. 
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Praksis 

I sagen 10/6979 var selskabet opløst. 

I sagen 10/6987 var selskabet opløst. 

I sagen 10/19495 var selskabet opløst. 

 

5.6. Vilkår efter § 10, stk. 2, 3. pkt. ikke længere opfyldt 

Nævnet har ikke praksis på området. 

 

5.7. Bevillingshaver opfylder ikke betingelserne for alkoholbevilling 

Nævnet har ikke praksis på området. 

 

5.8. Bevillingshaver opfylder ikke betingelserne i § 16, stk. 1, 4 el. 5 

Nævnet har ikke praksis på området. 

 

6. Lukketid/nattilladelser 

Den almindelige lukketid er kl. 24:00 til 05:00. Lukketid betyder i denne forbin-

delse, at serveringsstedet skal holde lukket i lukketiden. Dispensation fra lukke-

tiden betyder at serveringsstedet gives tilladelse til at holde åbent i lukketiden. 

 

Efter nævnets praksis opereres der som udgangspunkt med 02-tilladelser og 

med 05-tilladelser. 

 

6.1. 02-tilladelser 

02-tilladelser meddeles som udgangspunkt til værtshuse, bodegaer, samt re-

stauranter, caféer og selskabslokaler, og hvor det ud fra serveringsstedets be-

liggenhed forventes, at 02-tilladelse ikke vil medføre væsentlig gene for naboer. 

 

Serveringssteder der ligger i samme bygning som eller i umiddelbar nærhed af 

beboelse, meddeles som udgangspunkt alene 02-tilladelse. 

 

Praksis 

I sagen 09/12190 meddelte nævnet afslag på 05-tilladelse, men meddelte der-

imod 02-tilladelse. 

I sagen 09/17187 blev der meddelt afslag på 05-tilladelse under henvisning til 

de omkringboende naboer og den offentlige orden. 

 

6.2. 05-tilladelser 

05-tilladelser meddeles til diskoteksdrift, samt restauranter, caféer og selskabs-

lokaler, hvor det ud fra serveringsstedets beliggenhed forventes, at 05-tilladelse 

ikke vil medføre væsentlig gene for naboer.  
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6.2.1. Serveringsstedets beliggenhed  

Hvis serveringsstedets ligger afsondret fra beboelse, og at det derfor må anses 

for sandsynligt, at en 05-tilldelse ikke vil medføre støjgener i nærmiljøet, vil der 

efter nævnets praksis kunne meddeles 05-tilladelse til restauranter, caféer og 

selskabslokaler. 

 

Praksis 

I sagen 10/10055 blev der, under henvisning til serveringsstedets beliggenhed, 

meddelt tilladelse til udvidet åbningstid (ansøger havde alene søgt om tilladelse 

til kl. 03:00). 

I sagen 11/8086 blev der under henvisning til serveringsstedets beliggenhed 

meddelt 05-tilladelse.  

 

6.2.2. 05-tilladelse med vilkår 

Ligger serveringsstedet i en selvstændig bygning og er det muligt at tage hen-

syn til naboer ved at stille vilkår om at vinduer og døre skal holdes lukket, kan 

der efter nævnets praksis meddeles 05-tilladelse til serveringssteder, der ellers 

er opfattet af punkt 6.1. 

 

Praksis 

I sagen 10/11616 blev der givet tilladelse til, at åbningstiden udvides således, at 

åbningstiden forlænges til kl. 05:00. Tilladelsen blev givet på vilkår af, at der ik-

ke må foregå udendørs servering efter kl. 02:00, ligesom døre og vinduer i ser-

veringsstedet skal holdes lukket efter kl. 02:00. 

 

6.2.3. Diskoteker 

Tilladelser til udvidet åbningstid til diskoteker gives med vilkår om: 

 
1. At der i åbningstiden altid er en godkendt bestyrer fysisk tilstede i 

restaurationslokalerne 
2. At der i åbningstiden foretages TV-/optagelse /overvågning af alle 

virksomhedens ind- og udgange og at optagelserne opbevares i mi-
nimum 2 weekender bagud og i uredigeret form udleveres til politiet 
efter anmodning 

3. At der i åbningstiden altid benyttes dørmænd autoriseret efter Lov 
om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling § 15a, stk. 1 til sor-
tering og kontrol af publikum 

4. At der på stedet foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke 
tolereres og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet 

5. At stedet holdes lukket mellem kl. 05.00 – 10.00 

6. At der fra kl. 24.00 ikke opholder sig unge under 18 år i virksomheden. 

 

Praksis  

I sagen 09/14550 meddelte nævnte 05-tilladelse til diskoteksdrift. Tilladelsen 

blev givet med ovennævnte vilkår. 
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6.3. Dispensation fra vilkår i nattilladelser om forbud mod adgang for 

unge under 18 år 

Efter nævnets praksis meddeles 05-tilladelser bl.a. med vilkår om, at der efter 

kl. 24 ikke må opholde sig unge under 18 år i virksomheden. Efter nævnets 

praksis, kan der, til enkeltstående arrangementer, efter ansøgning, meddeles di-

spensation fra vilkåret om adgang for unge under 18 år til virksomheden.  

 

Dispensationer gives under vilkår af, at politiet samtykker til tilladelsen, og at 

der ikke udskænkes alkohol til det pågældende arrangement. 

 

Nævnet ønsker med vilkåret om forbud mod udskænkning af alkohol at følge 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i ”Ansvarlig udskænkning”. 

 

Praksis  

I sagen 10/10163 gav nævnet tilladelse til, at unge under 18 fik adgang til ser-

veringsstedet, på betingelse at, at der ikke blev udskænket alkohol den pågæl-

dende aften. 

 

6.4. Nattilladelser uden udskænkning af alkohol 

Efter restaurationslovens § 28 gælder reglerne om lukketid for alle virksomhe-

der, hvorfra der sker salg af mad og drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. 

Virksomheder, der sælger mad og drikke skal derfor have nattilladelse uanset 

om der udskænkes alkohol. 

 

Efter nævnets praksis meddeles der tilladelse til udvidet åbningstid til virksom-

heder, der ikke udskænker alkohol, på følgende vilkår: 

1. at ansøger umiddelbart efter lukketid skal sørge for, at der ikke området om-

kring ansøgers virksomhed, ligger affald og madrester, der stammer fra an-

søgers virksomhed, 

2. at ansøger for egen regning sørge for, at der er et tilstrækkeligt antal skral-

despande i området omkring ansøgers forretning.  

3. at nattilladelsen ikke i øvrigt giver gener for de omkringboende, herunder i 

form af støj. 

 

Efter nævnets praksis meddeles nattilladelser uden alkoholbevilling tidsube-

grænset, under forudsætning af, at de meddeles med ovennævnte vilkår. 

 

Praksis 

I sag 11/7249 blev der søgt 05-tilladelse med henblik på at kunne betjene kun-

derne fra det nærliggende diskotek. Tilladelsen blev givet med ovennævnte vil-

kår og uden tidsbegrænsning. 

 


