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Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan 
Restaurationsplanen angiver fælles rammer for et trygt og ansvarligt restaurations- og festmiljø i 

Hillerød Kommune, hvor der samtidig er rum for konkurrencedygtige restaurationsvirksomheder og 

festarrangementer, der passer til borgernes efterspørgsel. 

Formålet med restaurationsplanen er at medvirke til skabelsen af et trygt natteliv og at sikre 

klare rammer for restaurationsejere.  

Derfor er restaurationsplanen:  

1. en vejledning for restauratører, der ønsker at søge om alkoholbevilling 

2. det planmæssige grundlag for bevillingsmyndighedens behandling af konkrete 

bevillingsansøgninger 

Restaurationsplanen er udarbejdet ud fra anbefalinger i Sundhedsstyrelsens koncept ”Ansvarlig 

Udskænkning”. Konceptet bygger på erfaringer fra seks projektkommuner samt erfaringer i Sverige 

med skabelse af et trygt festmiljø. Her er konklusionen at et trygt natteliv skabes i et bredt samarbejde 

mellem involverede aktører om eksempelvis restaurationsplanen.  

Det lovmæssige grundlag 
Kommunen har myndighedsopgaven med at udstede alkoholbevillinger sammen med politiet. Politiet 

har ansvaret for at udstede lejlighedstilladelser. 

Restaurationsloven er det lovmæssige grundlag for tildeling af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser 

samt tilladelse til udvidet åbningstid. Efter restaurationslovens § 10, stk.2. er det kommunalbestyrelsen 

som efter forhandling med politiet giver og fornyer alkoholbevillinger i kommunen.  

Bevillingsmyndigheden  
Hillerød Kommune har nedsat et Bevillingsnævn bestående af 4 medlemmer fra byrådet herunder 

borgmesteren, 1 fra Horesta, 1 fra 3F og 1 fra politiet. 

Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 

Bevillingsnævnets møder ligger hver anden måned. Mødet berammes til en halv time.  

Bevillingsnævnets ansvarsområder er følgende:  

- træffer afgørelser i sager om alkoholbevilling 

- godkendelse af bestyrere  

- tilladelser til udvidet åbningstid  

Det er Politiet, der giver tilladelse til offentlig optræden – dog således at eventuelle ansøgninger om 

striptease, topløs servering og lignende forelægges for bevillingsnævnet inden politiet træffer afgørelse. 

Bevillingsnævnet har meddelt delegation til Borger og Socialservice, der i forhandling med politiet vil 

kunne meddele følgende tilladelser og godkendelser:  

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol/Projekter/Alkoholforebyggelse%20i%20kommunen/Ansvarlig%20udsk.aspx
http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol/Projekter/Alkoholforebyggelse%20i%20kommunen/Ansvarlig%20udsk.aspx
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 Fornyelse af alkoholbevillinger til personer og selskaber. Gælder i sager hvor der ikke har været 

nogen problemer i den foregående periode, og hvor hverken politiet eller Borger og 

Socialservice finder anledning til at stille nye vilkår eller betingelser.  

 

 Fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid, hvis der ikke har været nogen problemer i den 

foregående periode.  

 

 Tilladelse til udvidet åbningstid når politiets har givet midlertidig alkoholbevilling. Tilladelsen 

gælder indtil bevillingsnævnet træffer endelig afgørelse.  

 

 Godkendelse af ny bestyrer i en eksisterende restauration i sager, hvor der ikke er 

politimæssige indvendinger mod ændringen  

 

 Godkendelse af ændringer i selskabers direktion eller bestyrelse i sager hvor der ikke er 

politimæssige indvendinger mod ændringen 

 

Det praktiske forløb 
 

Trin 1: Drejer alkoholbevillingen sig om enten en cafe, restaurant eller hotel skal bevillingsansøgeren 

sikre sig er at lokalerne er godkendt eller kan godkendes til formålet. Ansøgningen sendes til 

Fødevarestyrelsen, som også oplyser nærmere om betaling af gebyrer for godkendelsen.   

Drejer alkoholbevillingen sig om enten cafe, restaurant, hotel eller diskotek/spillested skal lokalerne ligeledes 

være godkendt af kommunens bygnings- og brandmyndighed til den ønskede anvendelse. Såfremt der ikke 

foreligger tilladelse, skal der søges om byggetilladelse til anvendelsen via Byg og Miljø.  

Trin 2: Alle virksomheder, der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt registreres i Næringsbasen. 

Næringsbasen er et register i Erhvervsstyrelsen, og en registrering i Næringsbasen svarer til det 

tidligere næringsbrev. Læs mere om registrering, og hvornår din virksomhed skal registreres 

på virk.dk.  

Trin 3: Ansøgninger om, alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid (bevilling) og 

eventuelt godkendelse af bestyrer skal indsendes til Nordsjællands Politi, Hillerød Politistation, 

Østergade 1, 3400 Hillerød, att. Tilladelser og Bevillinger.   

Ansøgningsskemaerne kan findes her.   

Både personer og selskaber kan få alkoholbevilling. Der findes derfor to slags ansøgningsskemaer: 

 ansøgning om alkoholbevilling for personer 
 ansøgning om alkoholbevilling for selskaber, foreninger m.v. 

 

Sammen med ansøgningen skal der også afleveres en Konceptbeskrivelse og et Driftbudgetskema.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Maalgrupper/Sider/Opstart-af-virksomhed.aspx
http://www.hillerod.dk/NyForVirksomheder/Bygninger_byggeri_og_ejendomme/Byggesagsbehandling/Restaurant.aspx
https://webreg.dk/nbreg/default/ufMenu.do
https://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/Borgerservice/blanketter/
http://Konceptbeskrivelse.pdf
https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/1680C3AF-7B96-4C20-B786-635F1B260BF6/0/P700_06_0101.pdf
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Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen om alkoholbevilling at ansøgningen, 

skemaet, konceptbeskrivelse og bilag herunder regnskabsbilag er udfyldt omhyggeligt og at 

den fornødne dokumentation er vedlagt 

Trin 4: Politiets bevillingskontor undersøger herefter, om betingelserne for at imødekomme 

ansøgningen er opfyldte. Når politiet er færdig med at behandle ansøgningen, sender politiet 

ansøgningen videre med en indstilling til bevillingsmyndigheden, som træffer afgørelse i sagerne.  

Trin 5: Før afgørelse foranlediger bevillingsmyndigheden en høring hos ansøger jf. forvaltningsloven. 

Høringen sker ved at bevillingsmyndigheden sender et partshøringsbrev til ansøger med høringsfrist på 

14 dage, hvorefter der træffes en afgørelse på førstkommende Bevillingsnævnsmøde. 

Midlertidig alkoholbevilling  
Ved en ansøgning om alkoholbevilling kan politiet tildele ansøger en midlertidig tilladelse indtil 

bevillingsmyndigheden har truffet endelig afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for en midlertidig 

alkoholbevilling, at det skønnes overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden vil meddele en 

endelig alkoholbevilling.  

Kriterier for meddelelse og fornyelse af alkoholbevilling  
Ved bevillingsmyndighedens behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger skal der især – jf. 

restaurationsloven § 12 – iagttages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og 

derved sammenhængende hensyn. En alkoholbevilling kan betinges efter en konkret vurdering – jf. 

restaurationslovens § 10, stk.2. Betingelserne vil fremgå af bevillingen og kan b.la. omhandle 

følgende:  

 vilkår om hvad og hvornår der må serveres 

 vilkår vedrørende økonomi og regnskab. Evt. krav om at der tilknyttes en revisor til 

restaurationen.  

 at der betales fuld entré, hver gang gæster ankommer til arrangementet, selv om der tidligere 

på aftenen er betalt entré og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet  

 at der i noget af åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd 

 at der skal være mindst 2 dørmænd   

 at der foretages en tydelig adskillelse af gæster under og over 18 år 

 at unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i restaurationen mellem kl.24 og kl.05.00 

 udeservering i fx gårdhave kræver særlig tilladelse 

 at der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika 

anmeldes til politiet 

 at området uden for restaurationen er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker, glas 

og andet affald 

 at lokalerne benyttes i henhold til bevillingen og brandmyndighedernes anvisninger 

 at der ikke foretages aggressiv markedsføring, hård udskænkning eller særlige arrangementer 

med det formål at få gæsterne, herunder særlige grupper som unge, til at forøge indtagelsen af 

alkohol. 

 

Bevillingen er personlig og retter sig mod en virksomheds ejer/forpagter og gælder et konkret 
forretningssted og kan ikke overdrages til ny indehaver.  
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Konceptbeskrivelse  
Ved ansøgning om alkoholbevilling til nyetablerede restaurationer og ved ansøgning om udvidelse eller 

ændringer af bestående restaurationer vil der blive stillet krav om, at der fremsendes en detaljeret 

konceptbeskrivelse, der redegør nærmere for de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold. En 

konceptbeskrivelse er et godt instrument til at bevillingsmyndigheden kan få overblik over det 

verdensbillede, som restaurationen er en del af. Ikke alene får man et overblik, man tager også stilling 

til, hvordan virksomheden skal agere og hvilke tiltag, der skal gøres for at virksomhedens kultur og 

ansatte hænger sammen.  

Skabelon til konceptbeskrivelsen kan findes her. 

Hvis ansøgeren ejer flere forretningssteder, skal det sted, som ansøgeren ikke selv leder, ledes af en 

bestyrer.  Selskaber og foreningers forretningssteder skal ledes af en bestyrer jf. Restaurationsloven 

§14a.  

Ansøgning om bestyrergodkendelse indsendes sammen med ansøgning om alkoholbevilling på et 

særskilt skema - Ansøgning om godkendelse af bestyrer m.v.  

Godkendelse af dørmænd 
Dørmænd i restaurationsbranchen skal være autoristerede. Autorisationen meddeles af politidirektøren 

i den politikreds, hvor ansøgeren bor. Har ansøgeren ikke bopæl i Danmark meddeles autorisationen af 

politidirektøren i København. En autorisation gælder for hele landet.  

Personer som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed og en 

vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i 

restaurationsvirksomheder. Sådanne vagtmænd der driver dørmandsvirksomhed skal være ansat i et 

vagtselskab.  

Godkendelse af ansatte 
Bevillingsmyndigheden har mulighed for at beslutte, at politiet skal godkende de ansatte i 

restaurationsvirksomheden. En sådan beslutning vil blive truffet på baggrund af en konkret og 

individuel vurdering i forhold til den enkelte restauration. Til grund for en sådan vurdering kan ligge 

tidligere sager vedr. misligholdelse af bevillingsvilkår.  

Godkendelse af offentlige optræden 
Offentlig optræden er tryllekunstner, stripper osv. Det er politiet der godkender dette og der findes en 

blanket på politiets hjemmeside. 

Godkendelse af lokaler 
Lokalerne skal godkendes til restaurations- og hotelvirksomhed af Fødevareregion Øst, inden de tages i 

brug. 

Ansøgningen sendes til Fødevareregion Øst, som også oplyser nærmere om betaling af gebyrer for 

godkendelsen. 

file://HILL1/Kultur$/KULTUR%20OG%20UDVIKLING/FRITID/Helle%20P/Hjemmeside/Restaurationsplan/Konceptbeskrivelse.pdf
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/265ACEAA-81F0-4A56-AAC7-B1F9B458ED20/0/P700_18_1108.pdf
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Lokalerne skal ligeledes være godkendt af kommunens bygnings- og brandmyndighed til den form for 

anvendelse, der er beskrevet i ansøgningsmaterialet. Såfremt der ikke foreligger tilladelse, skal der søges 

om byggetilladelse til anvendelsen via Byg og Miljø.  

Bevillingsmyndigheden vil dog altid kontrollere og sikre at kommunens bygnings- og 

beredskabsafdeling kan tillade den ansøgte drift på ejendommen. Der lægges fokus på at ejendommen 

er godkendt til formålet, at der ikke er støjgener/klager eller andre miljøforhold der hindrer fortsat drift 

og at der ikke er problematiske sikkerhedsforhold for ansatte og gæster. 

Miljøhensyn 
I alkoholbevillingen stilles der krav om overholdelse af støjgrænser, der gælder i forhold til 

omgivelserne (typisk boliger) afhængigt af ugedag og tidspunkt. Desuden stilles der krav om, at der 

ikke må spilles musik af en mere støjende type end der er søgt om og givet tilladelse til (jf. 

konceptbeskrivelsens oplysninger om musik). Restaurationer som ligger tæt ved boliger eller anden 

støjfølsom arealanvendelse, kan blive pålagt begrænsninger for at reducere støjgenerne for de 

omboende. Begrænsningerne fastsættes som vilkår i alkoholbevillingen eller i en eventuel tilladelse til 

udvidet åbningstid. Dette kan ske enten ved etablering eller ændring af restaurationen eller ved 

overgang til ny bevillingshaver.  

Støjdokumentation  
Krav om at afgive en erklæring om støjdokumentation kan indsættes i en alkoholbevilling, hvis 

bevillingsmyndigheden vurderer, at der er en væsentlig risiko for, at de beskrevne aktiviteter (især 

musiktypen) vil medføre at støjgrænsen overskrides. Med en erklæring forpligter bevillingshaveren sig 

til at dokumentere støjforholdene samt foretage den nødvendige støjreduktion hvis støjgrænsen 

overskrides. Kravet om støjdokumentation kan udløses, hvis der indkommer klage over støj fra 

restauranten og bevillingsmyndigheden vurderer, at klagen er berettiget.  

Målinger og beregninger af støj skal udføres af et firma som er godkendt af Miljøstyrelsen til udførelse 

af ”Miljømåling – ekstern støj”, eller som er akkrediteret af DANAK til udførelse af støjmålinger. En 

oversigt over godkendte firmaer findes her. Støjdokumentation skal udføres efter anvisningerne i 

”Orientering nr. 42, Indregulering af musikanlæg” udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for 

støjmålinger den 30.6.2010. 

Åbningstider 
Den almindelige lukketid i Hillerød Kommune er kl. 02.00. Bevillingsmyndigheden kan med politiets 

samtykke tillade, at visse restaurationer har åben udover den almindelige lukketid, det vil sige til kl. 

03, 04 eller 05. Ved behandling af ansøgninger om udvidet åbningstid foretages en konkret vurdering 

af følgende:  

1. begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhedens karakter og driftsform 

(konceptbeskrivelse) 

2. miljø- og samfundsmæssige, herunder byplansmæssige hensyn, således at omkringboende ikke 

påføres væsentlige gener, herunder støj og lignende. Bevillingsmyndigheden giver som 

hovedregel kun 05-bevillinger til restaurationer, som er beliggende i bymidten eller i områder, 

hvor der er butikscentre. Der kan dog gives 05-bevillinger til hoteller, konferencer, 

forsamlingshuse, restaurationer beliggende tæt på stationen eller lignende. 

http://www.hillerod.dk/NyForVirksomheder/Bygninger_byggeri_og_ejendomme/Byggesagsbehandling/Restaurant.aspx
http://referencelaboratoriet.dk/godkendte-laboratorier/
http://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2010/07/Orientering-nr42_Indregulering_af_musikanlaeg-rl610.pdf
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3. ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk 

når gæster bevæger sig mellem lige artede restaurationer 

4. at unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i restaurationen mellem kl.24 og kl.05.00 

5. ensartethed blandt ligestillede restaurationer af hensyn til konkurrenceforvridninger 

6. koncentration af lignende restaurationer i området og antallet af nattetilladelser i kommunen  

Restaurationerne har ikke et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid.   

Begrænsning af alkoholbevilling 
Efter restaurationslovens § 10, stk. 2, kan Bevillingsmyndigheden begrænse og betinge en 

alkoholbevilling. 

En begrænsning kan være, at en bevilling kun tillader servering af øl i skatteklasse I og bordvine. Det 

kan også være en betingelse, at alkoholbevillingens fortsatte gyldighed er betinget af en positiv 

vurdering af den nye ledelse/direktion, hvis der sker ændringer i selskabets ledelse. 

Tidsbegrænsning 
En ny alkoholbevilling kan efter nærmere omstændigheder gælde i 1-2 år. Dette vil blive begrundet i 

tilladelsen.  

Bortfald af alkoholbevilling  
Efter restaurationslovens § 18 bortfalder en alkoholbevilling, 

- når bevillingshaveren dør, jf. dog restaurationslovens § 18, stk. 3, 

- når bevillingens gyldighedstid udløber, uden fornyelse finder sted, 

- når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, 

- hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev eller opfylder betingelserne i 
restaurationslovens § 13, stk. 1, nr. 3 eller § 14, stk. 1, nr. 2, 

- hvis bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne i restaurationslovens § 16, stk. 
1, 4 eller 5, for at opnå alkoholbevilling, eller 

- når en i medfør af § 10, stk. 2, 4. pkt., stillet betingelse for bevillingen ikke længere er 
opfyldt. 

Bevillingshaveren skal underrette Borger- og Socialservice i Hillerød Kommune, hvis bevillingen ikke 

længere udnyttes. 

Afdødes ægtefælle har, når visse betingelser er opfyldt, ret til at overtage bevillingen. 

Fratagelse/tilbagekaldelse af alkoholbevilling  
Afgørelse i sager om frakendelse/tilbagekaldelse af alkoholbevilling træffes af domstolene jf. 

restaurationslovens § 19, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse 

af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven.   

En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens § 19, stk. 2 tilbagekaldes af bevillingsmyndigheden 

efter forslag fra Politiet, når der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller ikke kan 

drive restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde. Det er en forudsætning, at virksomheden gennem 

en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Tilbagekaldelsen er en administrativ afgørelse, og 
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tilbagekaldelse sker efter forslag fra politiet. Afgørelsen kan af bevillingshaveren kræves indbragt for 

domstolene.  

 
Som eksempler på forhold, der kan føre til tilbagekaldelse, kan nævnes:  
 

- misligholdelse af de vilkår bevillingen er givet på jf. kriterierne på side 4 

- bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol  

- bestyreren eller bevillingshaveren gentagne gange ikke er til stede i virksomheden på de 
tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster  

- bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted 
f.eks. slagsmål, voldeligt overfald, narkotikabesiddelse eller salg heraf  

- bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol i et sådant omfang, at 
virksomheden ikke kan drives på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde  

- bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af euforiserende stoffer  

- bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, der er godkendt af politiet  

- grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas og flasker, mangelfuld 
rengøring m.m. på udearealer 

- gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i en sådan grad, at de forstyrrer den 
offentlige orden eller er til gene for andre tilstedeværende uden indgriben fra 
bevillingshaveren, bestyreren eller personalet  

- gentagne støj og miljøgener 

- bevillingshaver ikke efterkommer brandmyndigheders anvisninger og påbud 

- bevillingshaver har forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. 100.000 kr.  

 

Fornyelse af alkoholbevilling  
En alkoholbevilling bortfalder, når bevillingen er udløbet og fornyelse ikke har fundet sted. Hvis 

ansøgningen om fornyelse er afleveret inden alkoholbevillingens udløb, kan der fortsat serveres i 

overensstemmelse med den eksisterende bevilling, indtil der er truffet afgørelse i sagen. 

Bevillingshaver har selv ansvar for at søge om fornyelse og dette bør ske mindst to måneder før 

bevillingen udløber.  

Lejlighedstilladelser  
Det er politiet, der giver tilladelser til at udskænke alkohol ved enkeltstående lejligheder. Som 

udgangspunkt gives der kun lejlighedstilladelser til kl.02. Såfremt du ønsker tilladelse til kl.05 skal du 

kontakte bevillingsmyndigheden i Hillerød Kommune. På politiets hjemmeside kan du se i hvilke 

tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en lejlighedstilladelse.   
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Bilag 1: Relevante kontakter 
 

 

Nordsjællands Politi  
Østergade 1, 3400 Hillerød  
Tlf. 114 
mail:nsj@politi.dk  

www.politi.dk  
 
CVR register  
Erhvervsstyrelsen  
Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 
www.cvr.dk  
 
Momsregistrering, told og skat  
www.skat.dk  
 

Alt om næringsbreve og næringsprøve  
www.naeringsbasen.dk  
 
Ansøgning om autorisation som dørmænd i virksomhed med alkoholbevilling  
www.politi.dk  
 
Arbejdspladsvurdering i tilfælde af ansatte  
www.arbejdstilsynet.dk  
 

Tilmelding til Koda/Gramex i tilfælde af, at der skal være musik/tv og lign.  
www.koda.dk 

Hillerød Kommunes Udviklings- og planstrategi 

http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Udviklings_planstrategi.as

px  

Hillerød Kommunes alkoholpolitik 

http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Alkoholpolitik.aspx 

Hillerød Kommunes Sundhedspolitik og handleplan 

http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Sundhedsstrategi.aspx  

 

 

 

 

http://www.koda.dk/
http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Udviklings_planstrategi.aspx
http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Udviklings_planstrategi.aspx
http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Alkoholpolitik.aspx
http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/OmOrganisationen/Politikker_Strategier/Sundhedsstrategi.aspx
http://www.politi.dk
http://www.cvr.dk
http://www.skat.dk
http://www.naeringsbasen.dk
http://www.politi.dk
http://www.arbejdstilsynet.dk
mailto:nsj@politi.dk
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