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Denne plan er dels et sæt retningslinjer for Bevillingsnævnet og dels henvender den sig til 
personer, der ønsker at søge om alkoholbevilling, tilladelse til udvidet åbningstid samt 
godkendelse som bestyrer.

Formålet med planen

Formålet med planen er, at den i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. 
januar 2010 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. (restaurationsloven), lokalplaner 
og miljø- og brandforskrifter skal

 skabe gode rammer omkring restaurationerne til glæde for kommunens borgere og 
gæster 

 fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder
 sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder og flugtsvejsforhold – herunder 

fælles flugtveje/redningsveje i det fri for bygninger og grundarealer, hvor mange 
mennesker samles

 sikre restaurationernes indpasning i de omkringliggende bymiljøer, herunder bl.a. 
de visuelle, fysiske, støjmæssige og tekniske forhold 

 mindske generne fra restaurationerne over for de omkringliggende beboelser og 
virksomheder

 søge at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning, så restauranterne 
konkurrerer på kvaliteten, betjeningen, produkterne og oplevelsen og

 koordinere samarbejdet mellem de forskellige kontrolmyndigheder til bekæmpelse 
af alkohol- og narkotikamisbrug, samt øvrige strafbare forhold i restaurationsmiljøet.

Bevillingsnævnet
Jammerbugt Kommunalbestyrelse har i h.t. restaurationslovens § 10 stk. 3 nedsat et 
Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling, godkendelse af 
bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling og tilladelser til udvidet åbningstid.

Bevillingsnævnet består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer udpeget af 
Horesta, blandt restauratørerne i kommunen, et sagkyndigt medlem udpeget af  
Kommunalbestyrelsensamt, samt en repræsentant fra Nordjyllands Politi..

Hvem kan få alkoholbevilling:

Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser
 er fyldt 21 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og 

restaurationsfaget 18 år
 Ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
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 Ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under 
samværgemål efter værgemålslovens § 7

 Ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000  eller derover. Dog kan der 
efter konkrete vurderinger undtagelsesvist gives alkohobevilling, såfremt ansgøer 
har sendt/efterfølgende sender dokumentation for, at der er indgået en 
betalingsaftale/afdragsordning med SKAT. Bevillingen betinges af, at aftalen med 
SKAT overholdes.

 der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4 er til 
hinder for meddelelse af bevillingen

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber m.v. der opfylder følgende betingelser:

 selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover. Der 
kan dog meddeles alkoholbevilling, hvis selskabet har indgået en 
betalingsaftale/afdragsordning med SKAT, som medfører at gælden afdrages inden 
for rimelig tid. For direktionsmedlemmer i selskabet gælder samme regler som for 
personer.

 direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder 
betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1 nr. 2,3 og 4

 der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16 stk. 1, 2 og 5 er til 
hinder for meddelelse af bevilling.

 der ikke for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne 
foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens §78, stk. 2, som er til h 
inder for meddelelse af alkoholbevilling. 

Midlertidig alkoholbevilling
Midlertidig bevilling kan gives af Nordjyllands Politi, såfremt der er indgivet en 
fyldestgørende ansøgning om alkoholbevilling, og bevillingsmyndighedens sekretariat 
vurderer at betingelserne for at opnå alkoholbevilling er tilstede.

Den midlertidige bevilling gives for et bestemt tidsrum og kun indtil Bevillingsnævnet har 
truffet en afgørelse, om der skal gives alkoholbevilling.

Ansøgning om alkoholbevilling
Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. indgives til Nordjyllands Politi, Bevillinger og 
Tilladelser, Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg eller på mail til njyl@politi.dk. Politiet kan give 
den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaerne og vedlæggelse af 
dokumentation.

Blanketter til ansøgning kan enten rekvireres hos  Nordjyllands Politi på e-mailadressen 
njyl@politi.dk  eller via Internettet på politiets hjemmeside: www.politi.dk under 
Borgerservice.

mailto:njyl@politi.dk
mailto:njyl@politi.dk
http://www.politi.dk/
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Bevillingskontoret undersøger om alle relevante oplsyninger og bilag er indeholdt i 
ansøgningen, ligesom politiet foretager en vandels- og ordensmæssig vurdering. Politiet 
indhenter oplysninger fra SKAT om ansøgers skatte- og restancemæssige forhold.
Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets sekretariat, der forbereder sagens 
behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for Bevillingsnævnets møder.
Nævnet holder møde efter behov.

Der indhentes ligeledes oplysninger fra Teknik og Miljøforvaltningen om de 
bygningsmæssige, planmæssige  og brandmæssige forhold samt støj, ventilation og 
affaldsmæssige forhold opfylder betingelserne for restaurationsdrift.

Behandling af ansøgninger
Bevillingsnævnet skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives iagttage 
samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed 
sammenhængende hensyn.

Nævnet kan navnlig lægge vægt på

 om ansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan øve
bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at
der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde,

 bevillingshaverens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må
antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på
betryggende måde,

 bevillingshaverens økonomiske forhold,  og finansieringsplan, driftsbudget og
likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at
virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko.

 størrelse indretning og karakter i øvrigt af restauranten
 restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige

betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til
nyoprettede restaurationsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige
boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge

 om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder
med alkoholbevilling kan være risiko for uforsvarlig restaurationsdrift eller andre
ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer, eller

 om der forligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed
sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at
alkoholbevillingen gives.

Bevillingsnævnet foretager ved hver ansøgning en konkret og individuel bedømmelse af 
ansøgningen.
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Begrænsning af alkoholbevilling
En bevilling gælder for et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år, men kan, når 
omstændigheder taler herfor, gives for et tidsrum af 4 år eller 2 år. Bevillingen kan i øvrigt 
begrænses og betinges af vilkår.

Fornyelse af alkoholbevilling

Bevillingsnævnet vil i forbindelse med fornyelse af en alkoholbevilling lægge vægt på 
følgende forhold:

 Ingen tidligere problemer. Fornyelse sker på uændrede vilkår, hvor udgangspunktet 
er en løbetid på 8 år

 Tidligere problemer: Der stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. 
Eventuel fornyelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldt eller hvis 
virksomheden ikke har været drevet på en forsvarlig måde. Hvis bevillingen fornyes, 
vil udgangspunktet være en løbetid på 8 år.

Ændring af driftsform
En restauration må ikke ændre driftsform, f.eks. fra bodega til diskotek eller fra 
spiserestaurant til diskotek uden ny bevilling fra Bevillingsmyndigheden.

Udvidelse af bestående restaurant
Udvidelse af bestående restauration med alkoholbevilling må ikke ske uden ny bevilling fra 
Bevillingsmyndigheden.

Bestyrere
Den daglige drift af virksomheden skal ledes af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer.

Drives virksomheden fra flere forretningssteder, må kun en af disse ledes af 
bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer.

Er bevillingshaveren et selskab eller lignende, skal hver af virksomhedens 
forretningssteder ledes af en bestyrer.

Skal man være bestyrer i en virksomhed med alkoholbevilling skal bestyreren være fyldt 
21 år eller have afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og være 
fyldt 18 år.
 
Bestyreren i en restaurant med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet i 
henhold til restaurationslovens § 15 stk. 2. Bestyreren må ikke have udvist en sådan 
adfærd, at der er grund til at antage, at man ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde.

Hvis bestyreren har overtrådt straffeloven (vold, berigelse) våbenloven eller 
narkobestemmelser eller har banderelationer, kan den pågældende nægtes  godkendt 
som bestyrer.
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Da bestyreren er ansat, stilles der ikke særlige krav til bestyrerens økonomiske forhold.

Dørmænd og andre ansatte   
Bevillingsnævnet kan meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal 
anvendes dørmænd hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift af 
virksomheden.

Restaurationer med en tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 5.00 skal have dørmænd efter 
Bevillingsnævnets beslutning. Hvis der i restaurationsvirksomheder, som ikke har tilladelse 
til udvidet åbningstid til kl. 5.00 opstår ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige 
problemer i restaurationen eller i forbindelse med kødannelser uden for restaurationen, 
kan det efter indstilling fra politiet fastsættes, at restaurationen skal have dørmænd 

Dørmænd skal i virksomheder med alkoholbevilling være autoriserede af politiet. 
Autorisationen kan gives til en person, der er fyldt 18 år, har gennemgået et 
dørmandskursus, fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og som ikke er dømt for 
strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, og som ikke 
har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve 
hvervet på en forsvarlig måde.

Andre ansatte
Bevillingsnævnet kan beslutte, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte i 
virksomheder med alkoholbevilling skal være godkendt af politiet. Godkendelse af en 
ansat kan nægtes, hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at 
antage, at vedkommende ikke vil kunne udføre hvervet på betryggende måde.

Åbningstider
Efter restaurationslovens § 28 stk. 1 skal restaurationer og andre serveringssteder, hvortil 
der er offentlig adgang være lukket i tiden fra kl. 24.00 til kl. 5.00. 

Kommunalbestyrelsen har fastsat, at den almindelige lukketid er kl. 2.00. 

I lukketiden kan servering ske for overnattende gæster uden for de almindelige 
restaurationslokaler.

Udvidet åbningstid
Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at åbningstiden udvides ud over den 
almindelige lukketid, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og 
ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform 
skønnes forsvarligt.

Bevillingsnævnet foretager ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid en 
konkret afvejning af:
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 begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform,
herunder musik/underholdning, dans, madservering, størrelse og kundekreds.

 miljø- og samfundsmæssige, herunder byplanmæssige hensyn, således at
omkringboende ikke påføres væsentlige gener (støj o.l.)

 ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og
hærværk, når gæster bevæger sig mellem lignende restaurationer.

Bevillingsnævnet kan bl.a. betinge tilladelsen til den udvidede åbningstid af
 at der er adgangskontrol med autoriserede dørmænd fra kl. 24.00 til lukketid
 at miljø- og støjkrav overholdes
 at de beredskabsmæssige krav overholdes
 at personer under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen efter kl.

24.00. Ved sluttede selskaber kan politiet tillade, at unge under 18 år opholder
sig i restaurationslokalet efter kl. 24.00

 at der i den udvidede åbningstid mellem kl. 02.00 og 05.00 skal være musik med
mulighed for dans

 at restaurationen holdes lukket i tidsrummet fra kl. 5.00 til kl. 8.00

Bevillingsnævnet kan, hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid 
overtrædes efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den 
udvidede åbningstid, hvorefter der holdes lukket fra kl. 2.00.

En forlænget åbningstilladelse gælder kun i bevillingens løbetid. Tilladelsen kan 
meddeles for et kortere tidsrum end bevillingens løbetid og kan også gives på prøve for 
en vis periode.

Forudsætninger for at få bevilling

Alkoholbevillingen kan gives under bestemte forudsætninger:

At miljø- og støjkrav overholdes, jf. den til enhver tid gældende kommunale forskrift for  
regulering af miljømæssige forhold (herunder støj) i forbindelse med restaurationsdrift.

At beredskabsmæssige krav overholdes.

At bygningsmæssige krav overholdes.

At reglerne omkring udeservering overholdes, jf. den til enhver tid gældende kommunale 
forskrift for udeservering.

At reglerne omkring parkeringsforhold  overholdes, jf. den til enhver tid gældende 
parkeringsvedtægt og p-norm.
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Afslag på alkoholbevilling
Hvis Bevillingsnævnet finder, at alle eller nogle betingelser for at give alkoholbevilling ikke 
er opfyldt, giver nævnet en begrænset bevilling eller afslag på ansøgningen.

Ansøgeren har mulighed for at klage til Kommunalbestyrelsen over afgørelsen inden 4 
uger efter, at afslaget er meddelt. Fristen regnes fra den dag meddelelsen sendes fra 
Bevillingsnævnet.

Når Kommunalbestyrelsen modtager en klage over begrænsning eller afslag, bliver sagen 
behandlet i Bevillingsnævnet før den sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen
Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager at fastholde Bevillingsnævnets afgørelse, har 
ansøgeren mulighed for at forelægge sagen ved de almindelige domstole.

Bortfald af alkoholbevillingen
En alkoholbevilling efter restaurationslovens § 18 bortfalder

 hvis bevillingshaveren dør, jfr. dog § 18 stk. 3
 når bevillingens gyldighed udløber, uden fornyelse finder sted
 når bevillingsindehaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen
 når en i henhold til § 10, stk. 2 i restaurationsloven stillet betingelse og vilkår for

bevillingen ikke længere er opfyldt

Det påhviler bevillingshaveren at underrette Bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke 
udnyttes.

Fratagelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevilling
En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens § 19 frakendes eller tilbagekaldes, hvis

 bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår
for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller

 der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på
forsvarlig måde.

Afgørelse om frakendelse træffes af domstolene.

Domstolene kan frakende alkoholbevillingen, uden at der er givet en forudgående 
advarsel, hvis der er tale om tilstrækkelig grov overtrædelse.

Har bevillingshaveren i øvrigt gjort sig skyldig i gentagen overtrædelse af 
restaurationsloven eller vilkårene, forudsætter frakendelsen, at politiet tidligere har påtalt 
forholdene over for restauratøren.

Domstolene tager herefter stilling til både straf og frakendelse ud fra en samlet vurdering.

Afgørelse i sager om tilbagekaldelse træffes af bevillingsmyndigheden efter høring af eller 
forslag fra politiet, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive 
restaurationen på forsvarlig måde.
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Det er en forudsætning, at restaurationen gennem en periode har været drevet på 
uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet  mindst èn påtale til 
bevillingshaveren, før der bliver skredet til tilbagekaldelse.

En alkoholbevilling kan i.h.t. restaurationslovens § 19a fratages af kommunalbestyrelsen, 
hvis indehaveren har forfalden gæld til det offenlige på mindst kr. 100.000.

Godkendt af Bevillingsnævnet, den 23. maj 2007

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2007.

Ændret d.  01.10 07 i  h.t. beslutning i kommunalbestyrelsen d. 20. september 07 

Godkendt af bevillingsnævnet den 18. april 2018

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. april 2018


