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Indledning
Denne statistik over alkoholbevillinger og nattilladelser udgives af 
Bevillingsnævnets sekretariat. Statistikken er udarbejdet som en del af 
Restaurations- og Nattelivsplan 2017 med det formål at understøtte 
Bevillingsnævnets løbende informationsgrundlag.

Statistikken omfatter alle former for private virksomheder, der serverer stærke 
drikke, herunder spiserestauranter, barer, diskoteker, caféer, biografer, teatre, 
museer, idrætsforeninger og pizzeriaer. Virksomheder med nattilladelse uden 
alkoholbevilling fremgår ikke af statistikken (fastfoodkæder, vandpibecaféer mv.)

Databasen opdateres efter hvert møde i Bevillingsnævnet. Det bemærkes dog, at 
bortfaldne alkoholbevillinger - f.eks. pga. lukning - ikke automatisk oplyses 
Bevillingnævnets sekretariat. 

Bevillingsnævnets sekretariat er ved at gennemgå databasen med henblik på at 
højne kvaliteten af de underliggende oplysninger tilknyttet den enkelte adresse, 
hvortil der er meddelt alkoholbevilling og nattilladelse.

Restriktiv zone Indre By og Nørrebro er gennemgået for at ajourføre databasen i 
forhold til bortfaldne alkoholbevillinger. Denne gennemgang har medført 
ajourførte data, som er med til at forklare udviklingen siden den første statistik fra 
september 2019. Arbejdet med at gennemgå de resterende områder af byen er 
først tilendebragt til næste statistikudgivelse.

Sekretariatets kvalitetsgennemgang af alle serveringssteder i Middelalderbyen 
viste et fald på 11 serveringssteder med nattilladese til kl. 05. Gennemgangen viste, 
at tre bevillingssteder var dobbeltregistrerede, fem serveringssteder var ophørte 
og tre nattilladelser var udløbet og ikke søgt fornyet.

Statistikken offentliggøres på Bevillingsnævnets hjemmeside:
https://www.kk.dk/artikel/bevillingsnaevnet

Med venlig hilsen

Bevillingsnævnets Sekretariat
April 2020

https://www.kk.dk/artikel/bevillingsnaevnet


Område med restriktiv praksis i Indre By
Antal serveringssteder i alt

442
435

395

200

250

300

350

400

450

500

1. januar 2018 1. september 2019 1. april 2020

Beskrivelse:
Området med restriktiv praksis i Indre By omfatter Middelalderbyen (husnumre, der 
vender indad) samt Gothersgade 2-58 (bl.a. Boltens Gård). 

I området har Bevillingsnævet besluttet et stop for nye nattilladelser i tidsrummet fra 
kl. 24.00-05.00 alle ugens dage. Den restriktive praksis i Middelalderbyen trådte i kraft 
den 18. december 2018.

Diagrammet viser, at der 1. april 2020 er registreret 395 serverringssteder med 
alkoholbevilling. Sammenlignet med 1. september 2019 er det et fald på 47. 

Faldet skyldes bl.a. ajourføring af udløbne og bortfaldne bevillinger.
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Område med restriktiv praksis i Indre By
Serveringssteder med nattilladelse

Beskrivelse:
Diagrammet viser 146 serveringssteder uden nattilladelse. Sammenlignet med 1. 
september 2019 er det et fald på 27 serveringssteder.

Der ses 133 serveringssteder med nattilladelse til kl 05.00. Sammenlignet med 1. 
september 2019 er det et fald på 11 serveringssteder.

Sekretariatets kvalitetsgennemgang af alle serveringssteder i Middelalderbyen viser, at 
tre serveringssteder med 05-tilladelse var dobbeltregistrerede, fem serveringssteder 
var ophørte og tre nattilladelser var udløbet og ikke søgt fornyet.

Desuden er der aktuelt syv uafsluttede klagesager, hvor Bevillingsnævnet har meddelt 
afslag på ny nattilladelse til serveringssteder, hvor der er søgt om nattilladelse efter 
udløb af tidligere nattilladelse. Disse nattilladelser fremgår fortsat af statistikken og vil 
blive ajourført i overensstemmelse med udfaldet af klagesagerne.
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Område med restriktiv praksis i Indre By
Top 20 - Gader med flest bevillinger
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Beskrivelse:
Diagrammet herover viser de 20 gader med flest alkoholbevillinger og nattilladelser 
indenfor området med restriktiv praksis i Indre By.
Farverne viser de forskellige typer tilladelser. 

Den blå farve i bunden viser antallet af serveringssteder, som kun har alkoholbevilling. 
Den grønne farve i toppen viser, hvor mange steder der har nattilladelse til kl. 05.00.

Af diagrammet fremgår bl.a., at Gothersgade har flest alkoholbevillinger og 
nattilladelser med i alt 35 serveringgsteder. Af disse har 14 nattilladelse til kl. 05.00.

Det bemærkes, at nogle gader har en overvægt af serveringssteder, der lukker kl. 24.00 
- f.eks. Østergade på Strøget - mens andre gader har en overvægt af nattilladelser til kl.
05.00 - f.eks. Vestergade med 11 serveringgsteder.
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Område med restriktiv praksis i Indre By
Kort over området med restriktiv praksis

Beskrivelse:

Kortet herover viser området med restriktiv praksis i Indre By. 

Det fremgår af kortet, at der i området er en stærk koncentration af serveringssteder 
med alkoholbevilling og nattilladelse.
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Område med restriktiv praksis på Nørrebro
Serveringssteder med alkoholbevilling

Beskrivelse:
Ovenstående diagram viser antallet af serveringssteder med alkoholbevilling i 
området med restriktiv praksis på Nørrebro.

Bevillingsnævnets restriktive praksis gælder for alle nye nattilladelser nætter efter 
søndage til torsdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af 
Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Der er desuden stop for nye nattilladelser efter kl. 02.00 nætter efter fredage og 
lørdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af 
Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Diagrammet viser, at der er 14 serveringssteder med alkoholbevilling på 
Blågårdsgade, fire på Fælledvej, syv på Nørrebrogade og 11 beliggende på 
Ravnsborggade. 

I både Blågårdsgade, Ravnsborggade og Fælledvej er der sket et fald på ét 
serveringssted sammenlignet antallet den 1. september 2019. 
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Område med restriktiv praksis på Nørrebro
Serveringssteder med nattilladelse
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Beskrivelse:
Ovenstående diagram viser fordelingen af alkoholbevillinger og nattilladelser i 
området med restriktiv praksis på Nørrebro. 

Diagrammer viser, at området med restriktiv praksis på Nørrebro fordeler sig med en 
stor andel af natilladelser til kl. 02.00 og relativt få (fem) serveringssteder med 
nattilladelse til kl. 05.00.

Området er kendetegnet ved et livligt og varieret natteliv i timerne frem til ca. kl. 02, 
mens det sene nJaatteliv frem til kl. 05 primært foregår i Indre By og på Vesterbro.

8



Område med restriktiv praksis på Nørrebro
Kort over område med restriktiv praksis Nørrebro

Beskrivelse:
Kortet herover viser området med restriktiv praksis på Nørrebro.

Kortet viser, at koncentrationen af serveringssteder er størst i begyndelsen af 
Blågårdsgade og Ravnsborggade set fra Nørrebrogade.
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