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Den 1. marts 2009 trådte en fælles strategi på restaurations- og bevillingsområdet i
kraft for de syv kommuner i Sydøstjyllands Politikreds.
Der er tale om et dynamisk område, hvor også lovgivningen løbende justeres, og det
er derfor fundet hensigtsmæssigt at opdatere strategien.
Formålet med strategien er nu som før, bl.a. at skabe tryghed og sikkerhed i
restaurationsmiljøet og samtidig skabe gennemsigtighed og ensartethed i arbejdet
med restaurations- og bevillingsområdet.
Den opdaterede strategi træder i kraft 17. juni 2013.
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1. Baggrund
Restaurations- og bevillingsstrategien er baggrunden for en fælles restaurationsplan
for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner
samt Sydøstjyllands Politi.
Arbejdet tager udgangspunkt i de tidligere politikredses strategi- og handleplaner og
kommunernes tidligere restaurationsplaner, og strategien skal bl.a. være med til at
sikre ensartet og korrekt sagsbehandling på tværs af kommunerne i Sydøstjyllands
Politikreds.
Restaurations- og bevillingsstrategien er også tænkt som en vejledning til personer,
der søger om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid og/eller godkendelse af
bestyrer.
Bevillingsnævnene, politiet og kommunerne ønsker med restaurationsplanen at skabe
rammerne for et attraktivt, varieret og sikkert restaurationsmiljø.
Disse rammer skabes dog kun i tæt, konstruktivt og udviklende samarbejde med
restauratørerne.

2. Strategi
Vi vil med restaurations- og bevillingsstrategien skabe ensartethed og
gennemsigtighed i administrationen af de regelsæt, der regulerer kriterierne inden for
restaurations- og bevillingsområdet. Hermed sikres ansøgeren en ensartet og korrekt
behandling.
Det er også formålet
at skabe gode rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for borgere
og gæster,
at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i passende balance
inden for de forskellige kategorier,
at sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a.
hensyntagen til de visuelle, fysiske og tekniske forhold,
at mindske generne over for de omkringboende,
at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning ved at sætte fokus på
kvalitet, betjening, produkt og oplevelse,
at modvirke salg, køb og indtagelse af narkotiske stoffer i restaurationsmiljøet,
at sikre ro og orden i festmiljøet ved et tæt samarbejde mellem de involverede
parter – herunder anvendelse af visitationszoner og karantæne/forbudsregler,
at kommunerne efter behov i samarbejde med Politiet etablerer videoovervågning
af sammenhængende restaurationsmiljøer jf. lovgivningen og kommunernes planer
for placering af restaurationer, og
at modvirke ulovlig forskelsbehandling.
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Strategien revideres som minimum ved starten af en ny byrådsperiode, så den altid
er tilpasset de aktuelle forhold i samfundet og restaurationsmiljøet.
Den revidere strategi træder i kraft pr. 17. juni 2013. Dog vil vilkårene i de
eksisterende tilladelser være gældende indtil udløb.

3. Restaurationsplan
3.1 – Hvor anvendes Restaurationsplanen
Restaurationsplanens bestemmelser anvendes:
ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling
hvor der ønskes en væsentlig udvidelse af en bestående restaurationsvirksomheds
serveringsareal
hvor driftsformen for bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret
væsentligt, f.eks. fra spiserestaurant til diskotek/pub
hvor der ansøges om udvidet åbningstid.

3.2 - Hvem foretager den praktiske sagsbehandling
Bevillingsnævnets sekretariat foretager den praktiske sagsbehandling, som bl.a.
består i at udarbejde økonomiske analyser mv. Sydøstjyllands Politis bevillings- og
tilladelsessektion vurderer de vandelskrav, loven foreskriver.

3.3 - Hvem giver alkoholbevilling
Alkoholbevilling gives jf. Restaurationsloven af Byrådet eller et af Byrådet nedsat
Bevillingsnævn efter forhandling med politiet. Alle kommuner, der er omfattet af
denne restaurations- og bevillingsstrategi, har nedsat et Bevillingsnævn.
Afslag fra Bevillingsnævnet kan indbringes for Byrådet. 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
bedømmelse af ansøgningen.

3.4 - Lovmæssigt grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger
Området er reguleret af restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar
2010), fremover benævnt ”restaurationsloven”.
3.4.1 - Næringsbrev
Pr. 1. juli 2009 trådte lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i kraft.
Næringsbreve
søges
elektronisk
og
opdateres
på
hjemmesiden
www.naeringsbasen.dk.
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3.4.2 - Alkoholbevilling
Der må kun serveres stærke drikke i virksomheder med alkoholbevilling. Undtagelse
herfra er beskrevet under lejlighedstilladelser – se bilag 2.
Generelle kriterier for tildeling af alkoholbevilling
af restaurationslovens §§ 12, 13 og 14 fremgår det, hvilke krav, der konkret stilles til
personer og selskaber, der søger om alkoholbevilling. Der stilles som betingelse, at
den eller de, der får en bevilling, har den fornødne uddannelse og vil drive stedet på
en forsvarlig måde. Der skal også være en økonomisk bæredygtighed og en
uafhængighed af f.eks. virksomheder, der fremstiller eller engrosforhandler
drikkevarer. Herudover stilles der en række generelle betingelser – se under afsnittet
kriterier/forventninger, side 8.
Midlertidig tilladelse
Politiet kan jf. Restaurationslovens § 17 udstede midlertidig bevilling. Det sker kun,
hvis ansøgningen ikke kan nå at blive behandlet i førstkommende møde i Bevillingsnævnet. En midlertidig bevilling meddeles for et bestemt tidsrum og er kun gældende,
indtil Bevillingsnævnet har truffet en afgørelse.
Midlertidig bevilling gives kun, når de foreliggende oplysninger om økonomi, faglighed
og dokumentation i øvrigt gør det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil
give en alkoholbevilling.
Hvilke krav stilles ved nye ansøgninger
Følgende krav stilles til personer (restaurationslovens § 13):
personen skal have næringsbrev til forretningsstedet, jf. lov om næringsbreve til
visse fødevarevirksomheder,
personen skal være fyldt 25 år (23 år, hvis ansøgeren har en uddannelse indenfor
hotel- og restaurationsfaget),
personen må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs,
personen må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
Følgende krav stilles til selskaber (restaurationslovens § 14):
selskabet skal have næringsbrev til forretningsstedet, jf. lov om næringsbreve til
visse fødevarevirksomheder,
selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsen opfylder betingelserne som
nævnt ovenfor for personer,
direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være
dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af
alkoholbevillingen,
selskabet skal have tilladelse fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, jf.
restaurationslovens § 16, hvis selskabet drives med tilskud fra, finansieres af eller
drives af bryggerier eller lignende virksomheder.
Bestyrere/daglig drift
Det følger af restaurationslovens § 14a, at den daglige drift skal ledes af indehaveren
eller en bestyrer. Hvis tilladelsen er givet til et selskab, skal den daglige drift
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varetages af en bestyrer. Har man flere forretningssteder, skal der som udgangspunkt
være mindst en bestyrer pr. forretningssted.
Det følger af restaurationslovens § 15, at bestyrere skal opfylde de samme alders-,
uddannelses- og vandelskrav som indehavere, ligesom de ikke må have udvist en
sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil lede serveringsstedet på
forsvarlig vis.
Indehaver eller bestyrer skal have indseende i den daglige drift i tilstrækkeligt
omfang, hvorfor det er af betydning, at den pågældende er tilstede på tidspunkter
med stor publikumstilstrømning. Politiet skal alene registrere bestyreren. Det er
Bevillingsnævnet, der godkender vedkommende.
Kriterier/forventninger, når der gives alkoholbevilling
Når Bevillingsnævnet giver en alkoholbevilling, skal nævnet efter Restaurationslovens
§ 12 tage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed
sammenhængende hensyn.
Der lægges især vægt på følgende:
Adfærd, jf. restaurationslovens § 12, nr. 1
Det er Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion, der undersøger de
relevante personers vandel. Det sker bl.a. via kriminalregisteret og forespørgsler til
andre politikredse, hvor ansøgeren har haft bevilling.
Forretningsmæssige kvalifikationer, jf. restaurationslovens § 12, nr. 2
Bevillingsnævnets sekretariat foretager en vurdering af ansøgerens kendskab til
tilsvarende eller andre erhvervsområder og pågældendes evne til at sikre god og
retvisende regnskabsførelse.
Økonomi, jf. restaurationslovens § 12, nr. 3
Der skal være en forsvarlig driftskapital. Bevillingsnævnet forventer, at
driftskapitalen som minimum kan dække de første 3 måneders driftsudgifter.
Sekretariatet undersøger, om der er gæld til det offentlige vedrørende
restaurationsdrift, jf. kriterierne for næringsbrev.
Der skal afleveres et driftsbudget, hvor der er en realistisk sammenhæng mellem
omsætningen og driftsudgifterne.
Ansøger skal dokumentere lånte beløb til køb, forpagtning og drift via et lånedokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at beløbet er indsat.
Størrelse og indretning, jf. restaurationslovens § 12, nr. 4
Alkoholbevilling kan gives under forudsætning af, at de krav, der stilles til
restaurationsvirksomheders indretning i anden lovgivning, er opfyldt.
Der tages her udgangspunkt i gældende love og regler inden for:
byggelovgivningen
brandforskrifter
miljøregler – se bilag 3
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fødevarelovgivningen
røgfri miljøer.
Bevillingsnævnet vurderer også om virksomhedens indretning og karakter opfylder de
krav, der naturligt stilles til: Størrelse, niveau, adgangsforhold til toiletter og
indretning med borde og stole.
Beliggenhed, jf. restaurationslovens § 12, nr. 5 og nr. 6
Der kan lægges vægt på byplanmæssige forhold, beliggenhed i forhold til skoler og
lignende,
ligesom
der
kan
tages
hensyn
til
koncentrationen
af
restaurationsvirksomheder i området i øvrigt.
Den byplanmæssige placering af restaurationerne fremgår af bilag 1.
Forsvarlig drift
Bevillingsnævnet vurderer, om der kan frygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller
andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.
Bevillingsnævnet lægger vægt på:
at der ikke er en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med
alkoholbevilling,
at der ikke er andre konkrete forhold, fx sociale eller politimæssige forhold, som
gør det betænkeligt, at give alkoholbevilling.
Ansøgningsprocedure
Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal afleveres til Bevillingsnævnets sekretariat.
Hos sekretariatet kan man få de blanketter, der skal bruges, Restaurationsplan,
forskrifter om støjkrav mv.
Blanketterne kan også hentes på Politiets hjemmeside: www.politi.dk. Til brug for
godkendelse af personale bruges p.t. skemaet til brug for godkendelse af dørmænd.
Sammen med ansøgningen skal der afleveres en beskrivelse af restaurationens
koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid o.l.
Sagsbehandlingen sker i et tæt samarbejde mellem sekretariatet og Sydøstjyllands
Politis tilladelses- og bevillingssektion. Ansøgere kan forvente en sagsbehandlingstid
på 2-3 måneder.
Sydøstjyllands Politis tilladelses- og bevillingssektion og Bevillingssekretariatet kan
vælge at holde et møde med ansøger, når det drejer sig om ansøgninger om
alkoholbevilling til værtshus, bodega, pub og diskotek.
Efter tildeling af alkoholbevilling vil der blive foretaget kontrolbesøg.
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Fornyelse af alkoholbevillinger
Bevillingsnævnet vil i forbindelse med fornyelse af en alkoholbevilling lægge vægt på
følgende forhold:
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.
Tidligere problemer: Fornyelse kan nægtes eller gives for en begrænset periode med
skærpede vilkår, såfremt vilkår i den tidligere bevilling er overtrådt, der er
konstateret lovovertrædelser eller bevillingshavers forhold i øvrigt er ændrede i
forhold til tidspunktet, hvor bevillingen blev givet.
Sydøstjyllands Politis tilladelses- og bevillingssektion og Bevillingssekretariatet kan
vælge at holde et møde med ansøger, når det drejer sig om fornyelse til værtshus,
bodega, pub og diskotek.

3.4.3 - Enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser)
Det er Sydøstjyllands Politis tilladelses- og bevillingssektion, der udsteder
lejlighedstilladelser. Reglerne fremgår af restaurationslovens § 22, ligesom det på
www.politi.dk fremgår, hvordan man skal søge.
En person over 25 år kan holde en indendørs fest med op til 150 deltagere, med
servering af øl og vin uden tilladelse. Politiet skal underrettes senest tre dage før
arrangementets afholdelse og kan fastsætte vilkår for afviklingen. I andre tilfælde
skal der søges lejlighedstilladelse.

3.4.4. - Bortfald og fratagelse af alkoholbevilling
Ifølge Restaurationslovens §§ 18, 19 og 19a kan en alkoholbevilling bortfalde,
fratages eller tilbagekaldes.
Alkoholbevillingen er personlig og bortfalder/fornyes ved ejerskifte i virksomheden.
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 den næringsdrivende har
betydelig forfalden gæld til det offentlige, f.eks. skat og moms. Her forstås
beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover
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
restauratører og hotelværter at lade personer under 18 år opholde sig som

Side 9 af 41

gæster i vedkommende virksomhed, ligesom politiet kan forbyde personer, der
søger fortjeneste ved prostitution eller som 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.
Bkg. om politiets sikring af den offentlige orden mv. § 8, 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.
Bkg. om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler mv. om, at
flugtveje skal holdes frie, og at der i restaurationer, der er godkendt til over 150
personer, skal være ophængt møblerings- og flugtplan i restaurationen, ligesom
der ikke må være flere gæster i restaurationen, end den er godkendt til.
Bestemmelser, der er fastsat i medfør af beredskabsloven om foranstaltninger
til at forebygge eller mindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og
slukningsmuligheder i tilfælde af brand, skal også nøje overholdes.
Bkg. nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater
af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder og
betingelser og vilkår til støj fra musikanlæg mv. skal nøje overholdes, ligesom
påbud til restaurationer efter miljøbeskyttelsesloven om begrænsning af gener,
herunder støj og lugt selvfølgelig skal overholdes.

3.4.5 - Klage over afgørelser
3.4.5.1 Afslag og begrænsning
Hvis ansøgeren får afslag på ansøgningen om alkoholbevilling eller den begrænses,
har ansøgeren mulighed for at klage til Byrådet over afgørelsen inden 4 uger, jf.
restaurationslovens § 19, stk. 4.
Hvis Byrådet vedtager at fastholde Bevillingsnævnets afgørelse, har ansøgeren ikke
mulighed for at klage til anden administrativ myndighed.
Indgivelse af klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen.
3.4.5.2 Fratagelse efter Restaurationslovens § 19, stk. 1, nr. 1 og nr. 2
En alkoholbevilling kan ved dom frakendes eller tilbagekaldes på grund af grov eller
gentagen overtrædelse af fastsatte vilkår eller restaurationsloven.
Alkoholbevilling kan desuden frakendes eller tilbagekaldes af bevillingsmyndigheden
efter indstilling fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren
ikke
vil
eller
kan
drive
restaurationsvirksomheden
på
forsvarlig
vis.
Bevillingsmyndighedens afgørelse herom kan indbringes for domstolene.
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3.4.6 – Udeservering
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. Lokalpolitiet vil blive hørt, og Bevillingsnævnet behandler
herefter ansøgningen.
Der henvises i øvrigt til lokale specifikke krav, som er nærmere beskrevet i bilag 1.

3.4.7 – Åbningstider
Almindelig åbningstid
Byrådene har, jf. 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. stille krav om følgende vilkår:
at et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd gennemfører effektiv adgangskontrol fra kl. 23.00 til lukketid,
at restaurationens personale, der har publikumskontakt, udover dørmænd, skal
godkendes af Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion,
facadearealer, indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen på
diskoteker, værtshus o.l. skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret
opbevare optagelser minimum 14 dage. Overvågningsudstyrets specifikationer
skal godkendes af Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion,
virksomheden skal have formuleret en skriftlig alkohol- og narkopolitik – se
forslag til politikker i bilag 4 og 5.
Udvidet åbningstid
Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke, efter en konkret skønsmæssig
vurdering, tillade, at enkelte forretningssteder har åbent i den almindelige lukketid, jf.
restaurationslovens § 28, stk. 4.
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 o.l.
I vurderingsgrundlaget indgår bl.a. følgende forhold:
ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro
og hærværk, når gæster bevæger sig mellem lignende restaurationer,
restaurationens karakter og driftsform,
miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn jf. bilag 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 kl. 05.30 – 08.00 af
ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn. Alle gæster skal således have
forladt restaurationen kl. 05.30, jf. Restaurationslovens § 10, stk. 2,
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at et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd gennemfører effektiv adgangskontrol fra kl. 23.00 til lukketid,
at restaurationens personale, udover dørmænd, der har publikumskontakt skal
godkendes af Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion,
at personer under 18 år ikke opholder sig i restaurationen i den udvidede
åbningstid. Alle gæster under 18 år skal have forladt restaurationen kl. 02.00,
hvilket restaurationen har pligt til effektivt at kontrollere,
facadearealer, indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen på
diskoteker, værtshus o.l. skal videoovervåges. Virksomheden skal uredigeret
opbevare optagelser minimum 14 dage. Overvågningsudstyrets specifikationer
skal godkendes af Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion,
virksomheden skal have formuleret en skriftlig alkohol- og narkopolitik – se
forslag til politikker i bilag 4 og 5,
at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, jf. bekendtgørelse nr. 175 af
25.2.08 om brandsyn mv.
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.
Udvidet åbningstid for pølseboder/fastfood restauranter u. alkohol-bevilling
Tilladelsen til udvidet åbningstid kan eksempelvis være betinget af:
at gade- og fortovsarealer uden for, 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 forretningen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til 08.00, med henblik på
ordensmæssige hensyn.
Varighed af udvidet åbningstid
Tilladelse til den udvidede åbningstid til kl. 05.00 gives for en periode af 2 år, for at
kunne vurdere udviklingen, og eventuelt foretage justeringer. Ansøgning om fornyelse
af tilladelsen skal sendes til Bevillingsnævnets sekretariat.
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 indskrænkninger i
åbningstiderne i henhold til Restaurationslovens § 28 stk. 6.
Tilladelsen er personlig og bortfalder/fornyes ved ejerskifte i virksomheden.
Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30
dage, dog kun indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden, hvis det
findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige
hensyn.
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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.

3.4.8 - Klage over afslag/inddragelse af udvidet åbningstid
Hvis ansøgeren får afslag på ansøgningen om udvidet åbningstid eller tilladelsen
inddrages, har ansøgeren mulighed for at klage til Byrådet over afgørelsen inden 4
uger.
Klagen har normalt opsættende virkning med hensyn til inddragelse af den udvidede
åbningstid.
Hvis Byrådet vedtager at fastholde Bevillingsnævnets afgørelse, har ansøgeren ikke
mulighed
for
at
indbringe
sagen for
anden
administrativ
myndighed.

3.4.9 – Lukkede fester/eventarrangementer og markedsføring
Ved lukkede fester på diskoteker, værtshuse o.l. forstås en fest, hvor deltagerne er
inviteret 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.

3.4.10 – 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. Jf. 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.

3.4.11 - Registrering
Næringsbreve er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens næringsbase.
Alkoholbevilling med individuelle betingelser og tilladelse til udvidet åbningstid er
registeret i politiets bevillingssystem (BEVSYS) og hos Bevillingsnævnets sekretariat.
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BILAG 1 –
Placering mv. af restaurationerne i de enkelte kommuner
Billund
Bevillingsnævn
Bevillingsnævnet består af:
Borgmester Ib Kristensen, formand
Robert Terkelsen
Hans Tüchsen
Gitte Ottosen, næstformand
Ole Marcussen
Lokalpolitileder Frede Nissen
Bevillingsnævnet vedtog den 6.9.07, at ansøgninger behandles administrativt efter
indstilling fra politiet, hvis de er uden problemer.
Der holdes bevillingsnævnsmøde mindst 1 gang årligt og i øvrigt efter behov.
Bevillingsnævnets sekretariat
Byrådssekretariatet er sekretariat for Bevillingsnævnet.
Udeservering
Der findes ikke nedskrevne regler for udeservering.
Placering af restaurationer
Restaurationerne placeres med udgangspunkt i gældende lokalplaner.
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Fredericia
Bevillingsnævnet
Bevillingsnævnet består af:
Henning Troelsen (udpeget af SF’s byrådsgruppe), formand
Jan Sørensen (udpeget af DF's byrådsgruppe), næstformand
Lokalpolitileder Peter Balsgaard Nielsen
Restauratør Henrik Lyager Nielsen (udpeget af HORESTA)
Karen Hansen (udpeget af 3F)
Lilli Jacobsen (udpeget af lokallisten Fredericia udvikling)
Karsten Cordtz (udpeget af den Socialdemokratiske byrådsgruppe)
Valget er gældende for Byrådets funktionsperiode 1-1-2010 - 31-12-2013.
Bevillingsnævnet har et månedligt møde (medio/ultimo) med undtagelse af juli
måned, hvor der ikke er møde. Møder afholdes sædvanligvis på onsdage kl. 15.00.
Mødested: Fredericia Rådhus. Møderækken kan ses på kommunens hjemmeside
www.fredericiakommune.dk
Bevillingsnævnets sekretariatet
Bevillingssekretariatet består af Palle Rubæk Nielsen med tilknytning til Byråds- og
Direktionssekretariatet.
Udeservering
1. Åbningstiden for udendørs servering skal følge restaurantens åbningstid. Borde og
stole må dog tidligst opstilles kl. 10.00, og skal være fjernet fra gadearealet senest
kl. 23.00.
2. Den udendørs servering må ikke skabe gener for den almindelige færdsel,
herunder også gaderenholdelse. Borde, stole og andet inventar, må ikke spærre
for adgangen til forretninger, opgange, porte, cykelstativer, og andet byudstyr.
3. Borde og stole må ikke placeres tættere til kantsten mod kørebane arealer end 1,5
m, og skal placeres op mod bygningsfacader.
4. Der skal til enhver tid være et frit gangareal på mindst 1,2 m, som er forbeholdt
fodgængere, for passage ved ejendomme med udendørs servering.
5. Overdækning må kun finde sted med markise, der skal være åben i siderne og i
ensfarvet stof. Markisen skal rulles op uden for åbningstiderne. Parasoller og
lignende skal være i ensfarvet stof uden reklametryk.
6. Der må ikke opstilles nogen form for vægge.
7. Der må ikke udlægges nogen form for gulvbelægning, herunder gulvtæppe.
8. Det er ikke tilladt at opstille møbler af plast eller tilsvarende materiale. Materialet
skal være let og være egnet til stabling i nattetimerne.
9. Ved lukning for udendørs servering skal alt inventaret fjernes helt fra gadearealet,
det vil sige, køres i depot, eller henstilles på et indtil 1 meter bredt areal langs
facaden, og fastgøres til denne. Inventar henstillet langs facaden skal, uanset om
vejret indbyder til servering eller ej, placeres på serveringsarealet i restaurationens
åbningstid. Depotarealet langs facaden skal renholdes af restaurationen.
Placering af restaurationer
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Miljøplanen:
Miljøplanen bygger på følgende grundstruktur (jf. kommunekort og ”Godkendt
kommuneplan, hovedstruktur 1996-2006”):
1.City området/Centerområder er: Fredericia by indenfor voldene med undtagelse af
havneområdet og boligområde øst for Købmagergade, men incl. karreerne
Købmagergade/- Jyllandsgade/ Dalegade/ Danmarksgade. Centerområde er
desuden området mellem Vejlevej/Venusvej.
2.Havneområdet er: Fra Skanseodden til og med Møllebugthavnen sydlig for
Oldenborggade, Holstensvej og Strandvejen. Område begrænsningerne er
gademidten.
3.Boligområder.
4.Erhvervsområder.
5.Blandet bolig og erhverv.
Ad.1 – City området - Centerområder
Hovedhensynet er en forsigtig bevillingspraksis, som dog tillader en rimelig fornyelse
og etablering af virksomheder, som har særlig tilknytning eller relation til den indre
bys funktion som regionalcenter for handel, service og udbud inden for det kulturelle
område.
Det vil især for dette område i sagsbedømmelsen være brug for at erindre om
muligheden for at meddele begrænsede og betingede bevillinger, herunder krav om
madservering, begrænsning til salg af øl og bordvin og begrænsning af åbningstider.
Ved en spiserestauration forstås en restauration med stadig mulighed for madservering og med præg af spisested. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på
køkkenets størrelse, karakter og menukort, indretningen og eksistensen af birum og
antallet af siddepladser. Der bør kun undtagelsesvis meddeles bevillinger til bodegaer
og lignende virksomheder.
Der skal tages miljø- og planmæssige hensyn, virksomhedens art samt beliggenhed i
forhold til institutioner for ældre samt børn og unge.
Ad. 2 – Havneområdet
Hovedhensynet er at friholde selve havneområdet. Endvidere bør det nærmeste
område normalt friholdes for tæt restaurationsforsyning, især de nærmeste dele af
adgangsvejene til havnen.
Ad. 3 – Boligområder
I rene beboelseskvarterer bør der normalt ikke meddeles (nye) bevillinger til restaurationsvirksomheder.
Ad. 4 – Erhvervsområder
Der meddeles som hovedregel ikke bevillinger til egentlige restaurationsvirksomheder, idet fornøden forsyning kan ske ved etablering af marketenderier.
Ad. 5 – Blandet bolig og erhverv og landområder

Side 16 af 41

Der meddeles som hovedregel begrænset bevilling, med mindre konkrete forhold taler
imod, herunder miljø- og planmæssige hensyn, virksomhedens art samt beliggenhed i
forhold til institutioner for børn og unge.
For områder, der ikke er nævnt foran (udstillingscentre, landsbyer, grønne områder
og Fredericia Lystbådehavn), vil der, når særlige omstændigheder taler herfor, kunne
etableres restaurationsvirksomheder.
Ad. 1-5 – Foreninger o.l. i private eller offentlige bygninger
Generelt, for så vidt angår samtlige ovenfor nævnte områder, vil der i princippet frit
kunne meddeles alkoholbevillinger til virksomheder, der drives eller etableres i
foreninger, sportsklubber, forsamlingshuse, beboerhuse o.l. , der drives på almennyttigt grundlag. Der skal i beboelseskvarterer foretages en vurdering af gener i
forhold til omkringboende.
Bevillingen bør begrænses til øl i skatteklasse I og bordvine for den personkreds, der
benytter de pågældende faciliteter. Der bør ikke meddeles disse steder permanent
tilladelse til udvidet åbningstid.
Der vil i forbindelse med større idrætsanlæg eller i øvrigt i særlige tilfælde kunne
meddeles alkoholbevilling efter Bevillingsnævnets skøn.
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Hedensted
Bevillingsnævn
Bevillingsnævnet består af:
Borgmester Kirsten Terkilsen (formand)
Byrådsmedlem Hans Kristian Skibby
Byrådsmedlem Hans Jørgen Hansen
Byrådsmedlem Birgitte Krusell
Byrådsmedlem Jørn Juhl Nielsen
Restauratør Pernille Juul (udpeget af DRC)
Lokalpolitileder Lars Peter Madsen
Bevillingsnævnets sekretariat
Borgmesterkontoret er sekretariat for Bevillingsnævnet.
Udeservering
Der findes ikke nedskrevne regler for udeservering.
Definition på restaurationer
Spiserestaurant: Restaurant, herunder sognegårde/forsamlingshuse, hoteller,
kursuscentre m.m., hvor hovedvægten af virksomheden er lagt på servering af
madvarer.
Øl- og vinstue samt café : Restaurant og enkelte kroer, herunder danserestaurant
(diskoteker), hvor hovedvægten af virksomheden er lagt på servering af drikkevarer.
Cafeteria: Spiserestaurant, der er baseret på selvbetjening, herunder sportshaller
m.m.
Grill-/burger-/pizzabar: Spiserestaurant, der fortrinsvis er baseret på salg af mad
“ud af huset”, og som derfor enten har ingen eller få siddepladser.
Placering af restaurationer
Restaurationerne placeres med udgangspunkt i gældende lokalplaner.

Side 18 af 41

Side 19 af 41

Hedensted By
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JUELSMINDE by
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TØRRING by
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Horsens
Bevillingsnævnet
Bevillingsnævnet består af følgende:
Borgmester Peter Sørensen – formand
Viceborgmester Hans Bang Hansen – næstformand
Byrådsmedlem Ellen T. Schmidt
Byrådsmedlem Ib Christensen
Direktør Michael Hald, repræsentant fra HORESTA
Faglig Sekretær Jonna Andersen, repræsentant fra 3F Horsens
Lokalpolitileder Lars Peter Madsen
Bevillingsnævnet holder normalt møde hver anden måned. Der er ikke offentlig
adgang til møderne.
Bevillingssekretariatet
Ansøgning skal indsendes til:
Bevillingsnævnet, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.
Nævnets sekretær er jurist Claus Rindahl Hansen, tlf. 76 29 20 03
e-mail adresse crh@horsens.dk
Hjemmeside www.horsenskommune.dk
Udeservering
Teknik og Miljøudvalget har den 4. marts 2003 vedtaget betingelser for udeservering i
forbindelse med fast restaurationsvirksomhed. Regelsættet er indarbejdet i Gågaderegulativet og kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø.
Ved manglende oprydning, uacceptabel støj eller lignende vil tilladelsen blive inddraget eller begrænset til kl. 18.00.
Placering af restaurationer
Område 1 – Søndergade samt øvrige gader fra Niels Gyldings Gade i syd til
og med Nørregade i nord. Afgrænset af Levysgade i vest og Havnealle i øst
(Den centrale Bymidte).
Blandet bolig og erhverv, samt offentlige formål (rådhusområdet). I bymidten ønskes
et varieret tilbud af restauranter herunder spiserestauranter, danserestauranter,
diskoteker, pubber mv.
På baggrund af den stærke koncentration af restauranter i flere dele af bymidten, er
der dog ikke umiddelbart basis for at give fri etableringsmulighed for nye restaurationer med alkoholbevilling i området.
I bymidten kan der derfor af sociale og politimæssige årsager som udgangspunkt
alene etableres serveringssteder med tilbud om mad. Alkoholbevillinger til
nyetablerede restaurationsvirksomheder vil således medmindre der foreligger særlige
omstændigheder blive betinget af, at virksomheden drives som serveringssted med
tilbud om mad. I det omfang der til spiserestaurationer er knyttet
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underholdning/mulighed for dans forudsættes det, at disse faciliteter er bestemt for
de spisende gæster.
Bymidten har præg af beboelsesområde. Der vil derfor altid blive foretaget en konkret
vurdering i forhold til gener for omkringboende, når restaurationer ønskes etableret i
beboelsesejendomme eller i umiddelbar nærhed heraf.
I bymidten kan der ikke forventes meddelt alkoholbevilling til lukkede foreninger og
klubber i lokaler beliggende i gadeniveau med facade ud til gaden, jf. lokalplan 150.
Ejendomme med beboelse
Ved nyetablering af restaurationsvirksomhed i ejendomme og i områder med beboelse
i umiddelbar nærhed meddeles kun alkoholbevilling, hvis der er foretaget en sådan
støjmæssig isolering af restaurationsvirksomheden, at ansøgeren ved støjmåling kan
dokumentere, at de i Miljøstyrelsens vejledning fastsatte krav ikke overskrides. Se
bilag 3.
Område 2 – Syd for Niels Gyldingsgade – Området omkring Megascope og
Bilka. Afgrænset mod øst af Høegh Guldbergsgade mod nord af Niels
Gyldings Gade og mod syd af Holmboes Alle.
Blandet bolig samt butiksområde. Området domineres af Bilka og biografen.
Sundhedshuset mv. er under opførelse nord for Bilka. Der kan ikke umiddelbart
forventes meddelelse af alkoholbevilling i området, medmindre det sker i naturlig
tilknytning til øvrig virksomhedsdrift.
Område 3 – Området omkring Slagterigrunden og Rørfabrikken mod
Centrum.
Blandet bolig og erhverv. Området vil i de kommende år være under stor udvikling.
Arealet omkring rørfabrikken er udlagt til anvendelse til boliger, butikker og liberalt
erhverv, jf. lokalplanen for området. For så vidt angår slagterigrunden er det planen,
at der skal bygges, boliger, kulturhus og butikscenter, hvorfor der kan forventes
mulighed for meddelelse af alkoholbevilling ved etablering af restauration, cafemiljø
mv. under hensyntagen til områdets status som delvis beboelsesområde. Lokalplan vil
blive udarbejdet senere, hvor den nærmere regulering af området vil blive søgt
klarlagt.
Område 4 – Havnen
Erhvervsområde. Den nordlige del af området forventes udviklet i de kommende år,
hvorfor der kan forventes mulighed for meddelelse af alkoholbevilling ved etablering
af restauration, cafemiljø mv. En nærmere lokalplanlægning af området, vil søge
afklaring heraf.
Område 5 – Forum Horsens / Stadionområdet
Sports-, kultur-, messe- og boligområde. Efter udbygningen af stadionområdet kan
der forventes mulighed for meddelelse af alkoholbevilling ved etablering af restaurant,
cafemiljø mv. under hensyntagen til området status som delvis beboelsesområde. Der
henvises til lokalplan 243, hvori den nærmere regulering er beskrevet.
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Område 6 - Brædstrup
I henhold til lokalplanerne for Brædstrup by ønskes restaurationer og cafeer ved
nyetablering primært koncentreret omkring bymidten, herunder området omkring
Bredgade. Det må derfor forventes, at der kun i ganske særlige tilfælde meddeles
alkoholbevilling til restaurationer mv. i andre områder.
Område 7 - Gedved, Hovedgård, Østbirk
Der henvises til det under generelt anførte.
Generelt
I de særlige butiksgader kan der gives nye alkoholbevillinger til spiserestauranter
forudsat, der ikke sker en for stærk lokal koncentration. I boligområder kan kun
undtagelsesvis forventes alkoholbevilling til nye restauranter, hvis det må antages at
de ikke bliver til gene for områdets funktion som boligområde.
Bestemmelser for Horsens Bymidte-området vedrørende ejendomme med beboelse
finder tilsvarende anvendelse.
Foreninger, klubber, skoler, kulturelle institutioner og lignende. Efter en konkret
vurdering kan der meddeles alkoholbevilling til almennyttige foreninger, klubber,
skoler, kulturelle institutioner og lignende - uanset beliggenhed. I egentlige beboelsesområder foretages der dog en vurdering af gener i forhold til omkringboende
Til sportshaller gives kun alkoholbevilling, hvis der er indrettet særligt cafeteria/
restaurationslokale og kun bevilling til servering i dette lokale. Uden for lokalet skal
der indhentes lejlighedstilladelse.
Til brug for vurderingen af om der kan meddeles alkoholbevilling til en forening eller
en klub, der drives på almennyttigt grundlag, dvs. hvis hovedformål ikke er at drive
restaurationsvirksomhed, fremlægges foreningens vedtægter med foreningens
formålsparagraf samt generalforsamlingsprotokollat med oplysning om, hvem der er
indvalgt i bestyrelsen.
Bevillinger til foreninger, klubber ol. vil normalt blive begrænset til servering af øl i
skatteklasse 1 og bordvine samt begrænset til servering for den personkreds, de
enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer benytter de pågældende
faciliteter, samt ved stævner for adgangsberettiget publikum. Udskænkning af andre
former for stærkere drikke må kun finde sted ved enkeltstående arrangementer efter
forud indhentet polititilladelse fra Sydøstjyllands Politi.
Bevilliger til restaurationer tilknyttet kulturelle institutioner meddeles normalt med
åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution.
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Kolding
Bevillingsnævnet
Byrådet har, jf. Restaurationslovens § 10, nedsat et Bevillingsnævn til at træffe
afgørelse i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere og tilladelse til
udvidet åbningstid.
Bevillingsnævnet består af:
Iver Pedersen, formand
Hans Winther, næstformand
Mette Jensen, repræsentant fra 3F
Peder Madsen, repræsentant fra HORESTA
Lokalpolitileder Verner Pedersen
Bevillingsnævnets sekretariatet
Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal afleveres til Kolding Kommune, By- og
Udviklingsforvaltningen, Sekretariatet, Nytorv 11, 6000 Kolding. Der holdes møder 1
gang om måneden. Der afholdes ikke møde i juli måned. Møderne er ikke offentlige.
Hvis du/I har spørgsmål til, hvordan man søger alkoholbevilling mv. er du/I
velkommen til at kontakte Lene Lund Hansen på tlf.nr. 7979 1366 - e-mail
llha@koldding.dk eller Kirsten Dige Villadsen på tlf. nr. 7979 1369 – e-mail
kidv@kolding.dk.
Udeservering
Tilladelse til udeservering, hvor der er alkoholbevilling.
Restauranter med alkoholbevilling, der ønsker at ansøge om retten til udeservering,
enten på offentlige arealer (gader, pladser, anlæg m.v.) eller på private friarealer
(gårdrum m.v.) vil ved henvendelse til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11,
6000 Kolding få udleveret ansøgningsskema hertil samt oplysning om de godkendte
retningslinjer herfor. Retningslinjerne findes i Regulativ for fodgængerarealer i Kolding
Bymidte.
Definitioner på restaurationer
Spiserestaurant: Restaurant, hvor hovedvægten af virksomheden er lagt på
servering af madvarer. Her gives fuld bevilling.
Øl- og vinstue: Restaurant, herunder danserestaurant, hvor hovedvægten af
virksomheden er lagt på servering af drikkevarer. Her gives fuld bevilling.
Cafeteria: Spiserestaurant, der er baseret på selvbetjening. Her er bevillingen
begrænset til øl i skatteklasse 1 og bordvine.
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Grill-/burger-/pizzabar: Spiserestaurant, der fortrinsvis er baseret på salg af mad
“ud af huset”, og som derfor enten har ingen eller få siddepladser. Her er bevillingen
begrænset til øl i skatteklasse 1 og bordvine.
Kulturelle steder: F.eks. studenterhuse, roklubber, forsamlingshuse mm., hvor der
er en begrænset servering af mad og/eller drikkevarer for en lukket kreds. Her er
bevillingen begrænset til øl i skatteklasse 1 og bordvine.
Grillbarer og lignende
alkoholbevilling.

uden

siddepladser

kan

ikke

tildeles

nogen

form

for

Placering af restaurationer – Områdeinddeling
Kolding Kommune inddeles i følgende områder:
Kolding bymidte
Uden for Kolding by og centerbyernes bymidter.
Kolding Storcenter
Centerbyerne – Lunderskov by, Vamdrup by og Christiansfeld by
Kolding bymidte
Kolding bymidte er opdelt i 9 delområder samt område 10, som ligger uden for
Kolding by og centerbyernes bymidter.
Nedenstående kort er områdeafgrænsning i den gældende Restaurationsplan for
Kolding by for city- og boligområde fra område 1 til 9.
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Område 1 – Ved Koldinghus
Bolig- og cityområde
Ifølge lokalplan 0014-12 og 0015-2A er der visse steder i området ikke tilladt at
etablere restauranter.
Der meddeles kun bevillinger til nye restauranter, når de tilfører området særlig
kvalitet.
Område 2 - del af Låsbygade
Boligområde
Ifølge lokalplan 0015-2A er der visse steder i området ikke tilladt at etablere
restauranter.
Ifølge lokalplan nr. 0015-12 er der forbud mod restauranter i Låsbygades ulige numre
fra nr. 61 til nr. 109.
Bevillingsnævnet ønsker som udgangspunkt ikke flere øl- og vinstuer i den øvrige del
af området, men der vil være mulighed for at opnå alkoholbevilling til
spiserestauranter.
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Område 3 – del af Låsbygade
Cityområde
Ifølge lokalplan 0014-12 er der visse steder i området ikke tilladt at etablere
restauranter.
Bevillingsnævnet ønsker som udgangspunkt ikke flere øl- og vinstuer i området, men
der vil være mulighed for at opnå alkoholbevilling til spiserestauranter.
Område 4 - Kolding gågade
Cityområde
I område 4 gælder følgende lokalplaner:
0000-12
0000-41
Lokalplan 0000-41 er en del af Kolding cityområde og gælder for en mindre del af
bymidten end lokalplan 0000-12 for Kolding bymidte. Lokalplan 0000-41 og 0000-12
åbner op for etablering af restauranter.
Område 5 – Ved Banegårdspladsen
Cityområde
Der vil i området være mulighed for meddelelse af alkoholbevilling til restauranter af
alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0013-21 visse steder i området ikke tilladt at
etablere restauranter.
Område 6 – ved Skolegade mv.
Bolig- og cityområde
Der vil i området være mulighed for meddelelse af alkoholbevilling til restauranter af
alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0031-12, 0031-41 og 0032-11 visse steder i
området ikke tilladt at etablere restauranter.
Område 7 – Ved Tøndervej mv.
Boligområde
Der vil i området være mulighed for meddelelse af alkoholbevilling til restauranter af
alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0033-11 og 0033-12 visse steder i området ikke
tilladt at etablere restauranter.
Område 8 – Ved Haderslevvej mv.
Cityområde
Der vil i området være mulighed for meddelelse af alkoholbevilling til restauranter af
alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0034-21 visse steder i området ikke tilladt at
etablere restauranter.
Område 9 – Ved Holmsminde mv.
Bolig- og cityområde
Der vil i området være mulighed for meddelelse af alkoholbevilling til restauranter af
alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0034-1A, 0034-21 og 0035-12 visse steder i
området ikke tilladt at etablere restauranter.
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Område 10
Restaurationer uden for Koldings og centerbyernes bymidter
Restauranter, der ligger uden for Koldings bymidte og centerbyernes bymidter, er
omfattet af område 10. Det drejer sig om restaurationer i f.eks. Sdr. Stenderup, Viuf,
Vester Nebel og Hejlsminde.
I øvrige områder med blandede beboelses- og forretningskvarterer vil der kun under
særlige omstændigheder kunne forventes meddelelse af alkoholbevilling til
nyetablerede restauranter.
Der kan være en eller flere lokalplaner, som bestemmer, at der visse steder uden for
restaurationsplanens afgrænsning ikke er tilladt at etablere restauranter.
Der vil i egentlige beboelseskvarterer og lignende kun blive givet alkoholbevilling, når
der foreligger særlige butikscentre, supermarkeder, kulturcentre og lignende, hvor det
vil være naturligt at imødekomme et behov for etablering af restauranter med
alkoholbevilling.
Område 11
Kolding Storcenter
Der vil i området være mulighed for meddelelse af alkoholbevilling til restauranter af
alle typer, dog ikke danserestauranter.
Område 12
Lunderskov by
Inden for følgende lokalplan er det tilladt at etablere restauranter:
Lokalplan nr. 1.12.3 for Lunderskov Bymidte
delområde 1 (Storegade vest)
delområde 2 (Iver Dahlsvej)
delområde 3 (Storegade øst)
delområde 4 (Banegårdsområdet)
Område 13
Vamdrup by
Inden for følgende lokalplaner er det tilladt at etablere restauranter:
Lokalplan nr. 38 for et område til bolig,-center- og offentlig formål
Lokalplan nr. 39 for et område ved Kinovej
Lokalplan nr. 48 for Vamdrup Bymidte inden for område B i stueetagen
Lokalplan nr. 49 for området Søndergade og jernbanen inden for område B1 og B2
Område 14
Christiansfeld by
Inden for følgende lokalplan er det tilladt at etablere restauranter:
Lokalplan 1.32 for det indre Christiansfeld i anvendelsesområdet ”Centerbyen”
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Skanderborg
Bevillingsnævnet
Bevillingsnævnet består af:
Annette Hinkbøl
Lotte Tønnesen
Arne Pedersen
Peder Porse
2 repræsentanter fra brancheorganisationerne
Lokalpolitileder Andreas Bryld Hansen
Bevillingsnævnet holder normalt møde én gang om måneden. Der afholdes ikke møde
i juli måned.
Bevillingsnævnets sekretariat
Byråds- og Direktionssekretariatet er sekretariat for Bevillingsnævnet.
Udeservering
Der findes ikke nedskrevne regler for udeservering.
Placering af restaurationer
Restaurationerne placeres med udgangspunkt i gældende lokalplaner.
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Vejle
Bevillingsnævnet
Bevillingsnævnet består af:
Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) – formand
Pernille Moesby (F)
Betina Kunkcel (O)
Tom Skovgaard
Svend Aage Nielsen, Horesta
Henning Troelsen, 3f
Lokalpolitileder Carsten Thostrup
Bevillingsnævnets sekretariat
Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal personligt afleveres til Vejle Kommune,
Stadsarkivet, Skolegade 1, 7100 Vejle, som er sekretariat for Bevillings-nævnet.
Udeservering
Etablering af fortovsrestauranter og enhver form for anden udeservering af f.eks. is
og kaffe kræver tilladelse. Ansøgning indgives til Teknisk Forvaltning, som herefter
forhandler med Politiet.
Etablering af fortovsrestauranter er undergivet de af Byrådet godkendte "Generelle
vilkår for etablering af fortovsrestauranter på offentlige gadearealer i Vejle Kommune".
Der kan alene meddeles rådighedsret til ud for restaurationsvirksomheder og lignende
at opstille fortovsrestaurant omfattende borde og stole samt parasoller i et for hvert
enkelt tilfælde aftalt omfang og på nærmere angivne vilkår. Teknisk Udvalg kan fastsætte nærmere regler for udseendet af de opstillede borde og stole mv. Det bemærkes,
at
møbler
af
simpel
art
ikke
vil
blive
tilladt.
Tilladelsen inddrages, hvis erhvervsvirksomheden ikke overholder vilkårene for
tilladelsen, eller hvis det af hensyn til renovering, vedligeholdelse m.v. af gågaden er
fornødent.
Hvis tilladelsen inddrages, ydes der ikke erstatning for driftstab eller andre omkostninger i forbindelse med inddragelse af tilladelsen. Normalt vil servering i gårdhaver
og fortovsservering ikke kunne foregå efter kl. 22.
Definition på restaurationer
Bevillingsnævnet har valgt følgende definitioner på de forskellige restaurationstyper:
Spiserestauration
Ved spiserestauration forstås en restauration med tilbud om madservering. Der skal
føres et varieret udbud af madretter, som laves på stedet. Det skal være muligt at
bestille mad frem til én time før restaurationens lukketid.
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Restaurationen skal i sin indretning bære præg af at være spiserestauration. Der kan
være levende musik/anlæg med mulighed for dans.
Bar/café
Ved bar/café forstås restaurationer uden eller med begrænset madservering. Der kan
være levende musik/anlæg med mulighed for dans.
Værtshus/bodega/pub
Ved værtshus/bodega/pub forstås restaurationer uden madservering. Der kan være
levende musik/anlæg med mulighed for dans.
Diskoteker
Ved et diskotek forstås en større restauration med en eller flere barer og dansegulv.
Der er fast musikanlæg.
Kulturelle institutioner
Ved kulturelle institutioner forstås teatre, biografer, museer o.l. Det forudsættes, at
udskænkning sker enten i en foyer eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang
fra gaden.
Klubber, foreninger o.l.
Det forudsættes, at adgang og udskænkning normalt vil være begrænset til
medlemmer.
Gårdhaver og fortovsservering
Ved gårdhaver og fortovsservering forstås udendørs servering for gæster.
Placering af restaurationer
Bevillingsnævnet tilstræber, med udgangspunkt i Restaurationslovens § 12, at der
ved udstedelse af nye alkoholbevillinger også tages hensyn til planmæssige forhold,
herunder kommuneplanen og lokalplaner.
De enkelte områder er beskrevet nedenfor. Der er også angivet de retningslinier,
hvorefter Bevillingsnævnet opererer med hensyn til udstedelse af alkoholbevillinger
mv.
Retningslinierne er alene vejledende og vil indgå ved behandlingen af den enkelte
ansøgning på linie med de øvrige konkrete omstændigheder, som der kan lægges
vægt på ved udstedelse af alkoholbevilling.
VEJLE MIDTBY
Midtby-området er opdelt i følgende områder:
Vestbyen- Nyboesgade-kvarteret-Vesterbrogade-Vedelsgade
Af hensyn til områdets karakter vil der blive udvist tilbageholdenhed med udstedelse
af nye alkoholbevillinger, hvis ikke andre konkrete omstændigheder gør sig gældende
i den enkelte sag.
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Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved udstedelse af alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og cafeer.
Der ønskes som udgangspunkt ikke diskoteker i området.
Nørrebrogade-kvarteret-Havnegade (med sidegader)-Havnen - Østerbo
Af hensyn til områdets karakter vil der blive udvist tilbageholdenhed med udstedelse
af nye alkoholbevillinger, hvis ikke andre konkrete omstændigheder gør sig gældende
i den enkelte sag.
Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved udstedelse af alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og cafeer.
Der ønskes som udgangspunkt ikke diskoteker i området.
Koldingvej - Fredericiagade
Af hensyn til områdets karakter vil der blive udvist tilbageholdenhed med udstedelse
af nye alkoholbevillinger, hvis ikke andre konkrete omstændigheder gør sig gældende
i den enkelte sag.
Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved udstedelse af
alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og cafeer.
Der ønskes som udgangspunkt ikke diskoteker i området.
Vestergade
Der vil blive udvist tilbageholdenhed ved udstedelse af alkoholbevilling til nye
diskoteker, værtshuse, bodegaer og pubber.
Der vil dog under særlige omstændigheder være mulighed for at opnå alkoholbevilling til restaurationstyper af særlig karakter og udformning efter en konkret
vurdering.
Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved udstedelse af
alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og cafeer.
Der ønskes som udgangspunkt ikke diskoteker i området.
Midtbyen - Nørretorv - gågaden (med sidegader) – Dæmningen - Foldegade
Diskoteker, værtshuse, bodegaer og pubber placeres fortrinsvis på Nørretorv,
Dæmningen, Foldegade og Søndertorv.
Der vil blive udvist tilbageholdenhed ved udstedelse af alkoholbevilling til nye
diskoteker, værtshuse, bodegaer, pubber, bar og cafeer i gågaden (med sidegader).
Der vil dog under særlige omstændigheder være mulighed for at opnå alkoholbevilling
til restaurationstyper af særlig karakter og udformning efter en konkret vurdering.
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Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved udstedelse af
alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og cafeer.
MØLHOLM/VINDING,
SØNDERMARKEN,
TRÆDBALLE/SKIBET,
HOVER/GREJSDALEN, GREJS, NØRREMARKEN, BREDBALLE/ LYSHOLT
Der kan som udgangspunkt ikke forventes udstedt nye alkoholbevillinger til nye
restaurationer. Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved
udstedelse af alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og
cafeer.
JELLING
Der kan som udgangspunkt ikke forventes udstedt nye alkoholbevillinger til nye
restaurationer. Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved
udstedelse af alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og
cafeer.
GIVE
Der kan som udgangspunkt ikke forventes udstedt nye alkoholbevillinger til nye
restaurationer. Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved
udstedelse af alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og
cafeer.
BØRKOP
Der kan som udgangspunkt ikke forventes udstedt nye alkoholbevillinger til nye
restaurationer. Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved
udstedelse af alkoholbevilling til hotelvirksomhed, spiserestaurationer, cafeteriaer og
cafeer.
EGTVED
Der kan som udgangspunkt ikke forventes udstedt nye alkoholbevillinger til nye
restaurationer. Efter en konkret vurdering udvises der en lempeligere praksis ved
udstedelse af alkoholbevilling til spiserestaurationer, cafeteriaer og cafeer.
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BILAG 2 –
Enkeltstående arrangementer (lejlighedstilladelser)
Det er Sydøstjyllands Politi, bevillings- og tilladelsessektionen, der udsteder
lejlighedstilladelser. Arrangementer, som kan afholdes uden en restauratør og uden
næringsbrev og alkoholbevilling, må ikke have karakter af sædvanlig
serveringsvirksomhed.
Ved enkeltstående fester, møder og lignende særlige lejligheder skal der under visse
forudsætninger ske underretning til politiet, eller søges lejlighedstilladelse.
Reglerne følger af restaurationslovens § 22, og på www.politi.dk kan du se, hvordan
du skal søge.
Arrangementer, der ikke kræver tilladelse, men skal anmeldes
Indendørsarrangementer, der forestås af en person over 25 år, og som kun omfatter
servering af brød, kager, is, pølser, burger, smørrebrød og lignende enkel bespisning
samt alm. øl og bordvin, hvis det foregår for højst 150 personer.
Anmeldelse skal ske til politiet senest 3 dage før arrangementets afholdelse.
Arrangementer, der kræver politiets tilladelse
Alle andre arrangementer, der omfatter aktiviteter omfattet af restaurationsloven, kan
kun afholdes med politiets tilladelse.
Dette omfatter eksempelvis:
arrangementer forestået af personer under 25 år,
arrangementer med mere end 150 deltagere,
udendørs arrangementer,
arrangementer med servering af stærke drikke.
Arrangementer, der kræver tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
De nævnte arrangementer kræver forudgående tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis ansøgeren fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller hvis
ansøgeren finansieres af firmaer eller personer, der fremstiller eller engrosforhandler
drikkevarer.
Vilkår
Politiet fastsætter vilkårene for de arrangementer, der gives tilladelse til. Det kan bl.a.
være krav til det personale, der skal servere, hvilke godkendelser, der skal indhentes
fra andre myndigheder, om der skal anvendes dørmænd, om der skal udarbejdes
risikovurdering mv.
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Arrangementstype:
Politiet vurderer, om der foreligger en særlig lejlighed.
Ro og orden:
Politiet bør ikke give tilladelse, hvis arrangementet skønnes at give ordensmæssige
problemer.
Økonomisk støtte:
Udskænkningen må ikke i sig selv være en ikke uvæsentlig støtte til arrangementet.
Lukketid:
Lejlighedstilladelser følger de almindelige bestemmelser for lukketid
Serveringspersonale:
Skal være fyldt 18 år, hvis der serveres stærke drikke
Dørmænd:
Politiet kan stille krav om, at der medvirker dørmænd som en betingelse for at få
lejlighedstilladelse. Ved store arrangementer over flere dage med musik og mange
gæster – især unge mennesker – kan det være nødvendigt at stille krav om
autoriserede dørmænd eller vagtpersonale.
Risikovurdering (festivaler og koncerter)
For at give politiet de bedste forudsætninger for at udøve den koordinerende ledelse
ved større ulykker, skal ansøgning om tilladelse til festival/koncert foreligge i god tid
før og være vedlagt en risikovurdering.
Arrangøren skal udfærdige en skriftlig risikovurdering, som gennemgår alle
væsentlige sikkerhedselementer ved arrangementet. Arrangøren bør tillige
dokumentere, at andre myndigheder, hvis tilladelse kræves til afholdelse af
festival/koncert, ligeledes har modtaget ansøgning.
Sydøstjyllands Politi, bevillings- og tilladelsessektionen eller OPA indhenter herefter
sagkyndig vurdering af, hvorvidt arrangørens planlagte sikkerhedsforanstaltninger har
et realistisk omfang i forhold til risikovurderingen, og hvorvidt det herefter må
antages, at festivalen/koncerten kan afvikles sikkert og ordentligt.
Rigspolitiets vidensbank kan benyttes til inspiration for, hvilke vilkår, der skal indgå i
den endelige tilladelse.
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BILAG 3 –
Støjgrænser
Miljøkrav til restaurationer
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1982 - ”Støj og lugt fra restaurationsvirksomheder”
er angivet, hvilke støj- og lugtgener restaurationsvirksomheder kan medføre, og
hvilke midler, der kan anvendes for at nedbringe disse gener.
Hvis der har været problemer af miljømæssig karakter, herunder især støjproblemer,
vil der ved fornyelse af alkoholbevillingen kunne forventes begrænsninger i form af
krav om dokumentation af støjmåling for at sikre, at de anførte støjgrænser ikke
overskrides.
Et sådant krav vil kunne indgå som en betingelse for eller et vilkår i forbindelse med
en fornyelse af alkoholbevillingen.
Miljøstyrelsen har fastsat følgende vejledende støjgrænser:
Indendørs for støj i beboelsesrum, hvor støjen
bygningskonstruktionen fra en støjkilde i samme bygning:
Dag og aften
Nat
Nat

Kl. 07.00 - 22.00
Kl. 22.00 – 07.00
Kl. 22.00 - 07.00

forplanter

sig

gennem

30 dB(A)
25 dB(A)
40 dB(A) (maksimalværdi)

Der kan ud fra en konkret vurdering dispenseres op til 35 dB(A) ved indretning og
drift af restaurationer i ældre bygninger.
Udendørs for støj i
Mandag - fredag
Mandag - fredag
Lørdag
Lørdag
Søn- og helligdage
Alle dage
Alle dage

skel i områder med etageboliger:
Kl. 07.00 - 18.00
50dB(A)
Kl. 18.00 - 22.00
45 dB(A)
Kl. 07.00 - 14.00
50 dB(A)
Kl. 14.00 - 22.00
45 dB(A)
Kl. 07.00 - 22.00
45 dB(A)
Kl. 22.00 – 07.00
40 dB(A)
Kl. 22.00 - 07.00
55 dB(A) (maksimalværdi)

Alle typer af restaurationer skal overholde de til enhver tid gældende
støjgrænser.
Hvis ovennævnte støjgrænser, efter påbud fra kommunen, ikke overholdes, vil Politiet
nedlægge forbud mod, at der spilles musik efter kl. 22.00.
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BILAG 4 –
Forslag til alkoholpolitik
Alkoholpolitik for Restauration xxx
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
at gøre medarbejderne trygge i ansættelsen og sikre, at de trives
at gøre stedets gæster trygge og sikre, at de trives
at fremme og fastholde stedets gode image og sikre, at stedet kan leve op til
kundernes krav om et festligt, trygt og godt festmiljø
at forebygge alkoholproblemer blandt de ansatte
at tilbyde hjælp til en medarbejder, der har et alkoholproblem, der påvirker
hans/hendes arbejde og samarbejde med kollegaer og/eller stedets kunder.
Indhold
Af hensyn til medarbejdernes og gæsternes trivsel, sikkerhed på stedet og stedets
omdømme, er det den generelle holdning, at arbejde og udbredt indtagelse af alkohol
ikke hører sammen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medarbejdere møder eller
optræder påvirket af alkohol i arbejdstiden.
Alle ansatte forpligter sig til at efterleve alkoholpolitikken.
Arbejdspladsen har den holdning, at ansatte med alkoholproblemer skal tilbydes
hjælp så tidligt som muligt.
Hvem gælder alkoholpolitikken for
Alkoholpolitikken gælder for alle ansatte medarbejdere.
Hvornår gælder alkoholpolitikken
Alkoholpolitikken gælder i hele arbejdstiden.
Ledernes ret og pligt
Lederne har altid ansvaret for at tage en samtale med en medarbejder, der har et
problematisk forhold til alkohol, som påvirker hans/hendes arbejdsindsats,
samarbejdsevne og optræden over for stedets kunder.
Medarbejdernes ret og pligt
Medarbejderen har ret til hjælp, så vedkommende kan komme ud af sit
alkoholproblem. Medarbejderen har pligt til og ansvar for at arbejde aktivt på at løse
sit alkoholproblem og forbedre sin arbejdsindsats.
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BILAG 5 –
Forslag til narkopolitik
Narkopolitik for Restauration xxx
Formål
Narkopolitikken skal medvirke til:
at skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt og udviklende arbejdsmiljø for
den enkelte medarbejder og dermed også for hele arbejdspladsen
at gøre medarbejderne trygge i ansættelsen og sikre, at de trives
at gøre stedets gæster trygge og sikre, at de trives
at fremme og fastholde stedets gode image og sikre, at stedet kan leve op til
kundernes krav om et festligt, trygt og godt festmiljø
at forebygge narkoproblemer blandt de ansatte og stedets gæster
at tilbyde hjælp til en medarbejder, der har et narkoproblem, der påvirker
hans/hendes arbejde og samarbejde med kollegaer og/eller stedets kunder.
Indhold
Af hensyn til medarbejdernes og gæsternes trivsel, sikkerhed på stedet og stedets
omdømme, er det den generelle holdning, at arbejde og indtagelse af narko ikke
hører sammen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medarbejdere og gæster møder
eller optræder påvirket af narko.
Alle ansatte og gæster forpligter sig til at efterleve narkopolitikken.
Arbejdspladsen har den holdning, at ansatte med narkoproblemer skal tilbydes hjælp
så tidligt som muligt.
Hvem gælder narkopolitikken for
Narkopolitikken gælder for alle ansatte medarbejdere og stedets gæster.
Narkopolitik over for stedets gæster
Restaurant XXXX anmelder konsekvent til Politiet alle tilfælde af handel og
besiddelse af illegale stoffer. Det gælder også, hvor der er mistanke om, at
dette er tilfældet.
Restaurant XXXX meddeler min. 1 års karantæne til gæster, der sælger, køber
eller er påvirket af illegale stoffer. Der foretages minimum 3 test pr. weekend.
Restaurant XXXX forpligter sig til at føre skærpet tilsyn med mørke arealer og
toiletter, f.eks. ved hjælp af video-overvågning.
Politiet vil i situationer, hvor der foreligger anmeldelse, prioritere hurtig indsats.
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Ledernes ret og pligt
Lederne har altid ansvaret for at tage en samtale med en medarbejder, der har et
problematisk forhold til narko, som påvirker hans/hendes arbejdsindsats,
samarbejdsevne og optræden over for stedets kunder.
Medarbejdernes ret og pligt
Medarbejderen har ret til hjælp, så vedkommende kan komme ud af sit
narkoproblem. Medarbejderen har pligt til og ansvar for at arbejde aktivt på at løse sit
narkoproblem og forbedre sin arbejdsindsats.
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