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Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i
København
København er ikke alene Danmarks største by, men – som del af
Øresundsregionen – Danmarks internationale metropol. En forudsætning for at
København kan udbygge sin rolle er, at også de kulturelle tilbud og byens
forlystelsesliv til stadighed er attraktivt. Et alsidigt kultur- og fritidsliv,
herunder restaurations- og forlystelsesliv, er et væsentlig parameter i den
internationale metropolkonkurrence.
Den almindelige samfundsmæssige udvikling betyder, at flere og flere
københavnerne efterspørger ”service” i alle timer af døgnet, hvad enten det
drejer sig om indkøb, kulturelle oplevelser, offentlig service eller det at gå ud
at spise. Tilsvarende efterspørger mange af de turister og besøgende, der i
stigende omfang bliver et vigtigt grundlag for byen, mulighed for at gå ud at
spise på sene tidspunkter og i det hele taget at gå i byen.
Hertil kommer, at København i disse år oplever en markant
befolkningstilvækst. Siden 1992 er kommunens befolkningstal steget med
næsten 100.000 indbyggere, og de seneste fremskrivninger tyder på, at der
frem mod 2025 bliver tale om en yderligere befolkningstilvækst på 100.000
indbyggere. Hvis disse fremskrivninger holder stik, vil der med andre ord inden
for en overskuelig årrække være tale om en befolkningstilvækst på 50 procent.
Københavns rolle som centrum i Skandinaviens største metropolregion,
udviklingen i retning af at være ”døgnåben” på linje med andre metropoler og
byens store befolkningstilvækst betyder, at der vil være et kundeunderlag for
flere alkoholbevillinger og nattilladelser.
Udviklingen har også negative effekter med øgede afledte gener af nattelivet
for øvrige borgere, der bor i byen.
Københavns Kommune ønsker derfor at være med til at styre udviklingen med
denne restaurationsplan for at nedbringe generne ved at indføre mere ansvar
og samarbejde i restaurationslivet.
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at en restaurationsplan i sig
selv ikke kan ændre ved flere af de væsentlige faktorer, der medfører gener på
gaderne i restaurationernes områder, f.eks. rygelovgivningen og muligheden
for på hvilket som helst tidspunkt at købe alkohol og fødevarer i eksempelvis
7-Eleven, fastfoodsteder mv.
Som det fremgar af restaurationsplanen, ønskes at indføre værktøjer og
indsatser der skaber bedre bevillinger, hvor restauratører får incitament til at
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tage mere ansvar for at nedbringe generne for bl.a. naboer, især i visse dele af
Indre By, og hvor deres pligter understreges
Bevillingsnævnets muligheder for at handle afhænger meget af den konkrete
situation.
Samlet set gælder, at:
1. genbehandlinger af eksisterende tilladelser med henblik på
tilbagekaldelse kun er mulig i helt enkeltstående tilfælde,
2. for begrænsninger af tilladelser i forbindelse med disses fornyelse gælder
der skærpede begrundelseskrav, hvilket bevillingsnævnet agter at
forfølge for at få bedre og mere ansvarlige bevillinger for at begrænse
gener, og
3. der er en vis adgang til at begrænse omfanget af helt nye bevillinger,
hvilket bevillingsnævnet agter at forfølge i forhold til visse dele af Indre
By for, at de også fremover skal have karakter af fredelige
beboelsesenklaver.

Ansvarsfordelingen på alkoholbevillingsområdet er klar:
Restauratørerne
Restauratørerne har ansvaret for at leve op til alle lovgivningsmæssige krav,
herunder de krav der er knyttet til alkoholbevillinger. Det er desuden
restauratørernes opgave at sikre, at stedets drift ikke skaber
uforholdsmæssige gener for de mange mennesker, der bor tæt på
restaurationen.
Politiet
Politiet har ansvar for håndtering af sager om vold, narkotika, støjende adfærd
og urinering på gader mv. Det er derfor også politiet, der vurderer, om en
konkret ansøgning giver anledning til det, som restaurationsloven betegner
som ”ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer”.
Københavns Kommune
Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning foretager målinger af støj og lugtgener
fra restaurationerne og udsteder med udgangspunkt i miljølovgivningen bl.a.
påbud om lydisolering.
Forvaltningens vurderinger og observationer indgår som del af det grundlag,
Bevillingsnævnet træffer afgørelser på.
Kommunens bevillingsnævn beslutter, om der skal gives alkoholbevilling,
nattilladelse og bestyrergodkendelse. Denne beslutning træffes på baggrund af
indstillingerne fra politi og Teknik- og Miljøforvaltningen.
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En oversigt over de relevante myndigheder findes i slutningen af
restaurationsplanens vejledningsbilag.
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Formål
Restaurationsplanens formål er at give især restauratører, men også borgere,
en indføring i de politiske intentioner og lovmæssige og praktiske rammer, der
gælder for reguleringen af restaurationslivet i Københavns Kommune.
Københavns Kommune ønsker ved restaurationsplanen og ved
bevillingsnævnets sagsbehandlingspraksis fremadrettet konkret at forfølge
følgende mål:
•
•
•
•
•

Nedbringelse af gener fra nattelivet, hvor nedbringelse af støj fra
restaurationer og støj, affald mv. fra personer på gaden er i fokus.
Et mere trygt og inkluderende natteliv, hvor kommunen i tæt
samarbejde med politiet understøtter restaurationernes
forebyggelsesinitiativer højt og sanktionerer kritisabel adfærd hårdt.
En effektiv og gennemskuelig behandling af ansøgninger, hvor
restauratører oplever en imødekommende, effektiv og enstrenget
service fra kommunens side.
En udvikling af de nye københavnske bydele, gennem en mindre
restriktiv praksis hvad angår disse områder.
Et veldrevet restaurationsmiljø, hvor restauratørers økonomiske
forhold skal være i orden, og hvor restauratørerne af egen drift men
med kommunens hjælp tager mest mulige hensyn til lokale beboere.

Af konkrete elementer i arbejdet for at opnå disse mål kan - i uprioriteret
rækkefølge - nævnes:
”Nedbringelse af gener fra nattelivet” søges bl.a. opnået ved
• at Bevillingsnævnet arbejder tæt sammen med bl.a. Center for Miljø,
Center for Renhold og politiet ved vurderingen af, om omfanget og typen
af påviselige gener herunder ift. støj, affald, lugt, vold, diskrimination
mv. er af et sadan omfang, at der ikke vil kunne ske en fornyelse, eller
at en bevilling endog evt. skal inddrages,
• at føre en progressiv politik, der har som vigtigt fokus at skabe et bedre
forhold og øget dialog og samarbejde mellem restauratører, naboer,
kommunen, politiet og byens gæster,
• at opfordre restauratører til at ansætte og instruere dørmænd til at
nedbringe støjgener og modvirke urinering og uro, etablering af rygerum
mv. (for at nedbringe antallet af rygende gæster på gaden), anvendelse
af polycarbonatglas (for at nedbringe risiko for glasskår) mv.,
• at vurdere, om restauratøren er ansvarlig og samarbejdsvillig, og om
restaurationen er beliggende på en adresse, hvor der er registreret et
uacceptabelt geneniveau for de omkringboende naboer,
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•

•
•
•
•
•

at der oprettes et samarbejdsforum for aktørerne omkring restaurationsog nattelivet i Indre By med deltagelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen,
Teknik- og Miljøforvaltningen, Bevillingsnævnet, lokaludvalg, beboere og
restauratører,
at Bevillingsnævnet høres af Københavns Kommune i forbindelse med
trafikregulerende politikker i Indre By,
at der ikke pr. automatik udstedes 05-tilladelser tæt på beboelse,
at lovens adgang til bevilling efter kl. 24 ikke er en selvfølge, og at der i
højere grad opereres med mulighed for kl. 1, 2, 3 og 4-bevillinger til
caféer og barer i områder tæt på beboelse,
at det samlede antal 05-tilladelser i især Indre By nedbringes på længere
sigt, og
at Center for Miljø og Center for Renhold følger og systematisk
registrerer omfanget af gener på og omkring bevillingshaver og kan ved
et uacceptabelt niveau uddele et gult kort til bevillingshavere, der ikke
lever op til deres ansvar, til brug for behandlingen af fornyelser og til
brug for eventuel sanktionering og pålæggelse af gebyrer.

Den konkrete ordning med uddeling af gult kort udarbejdes i samarbejde
mellem Bevillingsnævnets sekretariat, Teknik- og Miljøforvaltningen samt
øvrige interessenter.
Bevillingsnævnet gives bemyndigelse til inden for restaurationslovens rammer
at give afslag på baggrund af restaurationsplanens visioner og en konkret
vurdering, der er understøttet af et tilstrækkeligt datagrundlag baseret blandt
andet på kommunens løbende registreringer af geneniveauet på den konkrete
adresse og i nærområdet.
Restaurationen skal være beliggende således, at den udvidede åbningstid,
herunder gæsters kommen og gåen, ikke vil genere omkringboende
væsentligt.
Tilladelser til de konkrete restaurationer bliver inddraget, såfremt:
-

den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlige forøgede
støjgener,
den udvidede åbningstid giver anledning til berettigede klager over støj,
eller
restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og orden eller
administrere ovennævnte restriktioner.

Københavns Kommune vil arbejde for at undgå tilfældigt opståede
morgenværtshuse, hvor restaurationer til gene for beboerne benytter den
almindelige åbningstid fra kl. 05 til at servere for de sidste af nattelivets
gæster.
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”Et mere trygt og inkluderende natteliv” søges bl.a. opnået ved
• at Bevillingsnævnet ser med stor alvor på tilfælde af diskrimination på
grund af køn, alder, hudfarve, tro, religion, politisk anskuelse, social
status, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, nationalitet eller
etnisk oprindelse,
• at Bevillingsnævnet ser med stor alvor på politiforretninger på
restaurationer og
• en generel anbefaling af, at restauratører af egen drift arbejder for øget
tryghed ved eksempelvis at
o formulere en nul-tolerance-narkopolitik,
o formulere retningslinjer for bortvisning af gæster,
o i tilfælde af en voldsepisode sammen med forurettede tilkalde politi
og bidrage til efterforskningen, og
o uddanne personale i konflikthåndtering og førstehjælp.
Målsætningen om diskrimination følges op af konkret handling og en årlig
afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget.
De konkrete handlinger indeholder:
- åben klageadgang
- at diskrimination (domme og vedtagne bødeforlæg) indgår i
behandlingen af bevillingssager,
- formidling af klagemulighederne i samarbejde med interessenterne,
- at klager om diskrimination indgår som officiel gene, der registreres af
kommunen til den løbende opfølgning.
”En effektiv og gennemskuelig behandling af ansøgninger” søges bl.a.
opnået ved
• sikring af, at restauratører får en kvalificeret behandling via
lodsordningen i Københavns Erhvervsservice,
• tage nye restauratører ved hånden, således at disse oplever en entydig
og let forståelig sagsbehandling, primært i forbindelse med
nyetableringer,
• tydelig angivelse af hvilke myndigheder, man som restauratør og
arrangør kan indhente vejledning hos, hvad enten det gælder
nyetablering, fornyelse eller enkeltstående arrangementer i byrummet,
og
• en effektiv og tidssvarende forvaltning, der bl.a. søges opnået gennem
øget digitalisering.
”En udvikling af de nye københavnske bydele” søges bl.a. opnået ved
• at se meget velvilligt på ansøgninger om bevillinger til etablering af
restaurationer i de nye bydele i København. Dette ligger i forlængelse af
kommuneplanens ønske om vækst, beskæftigelse og plads til de 100.000
nye københavnere, der i vidt omfang skal bo i de nye bydele, og
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•

at give det voksende antal københavnere og byens gæster et omfattende
og alsidigt restaurationstilbud, der er en metropol værdig. Populært sagt
skal det være lige så attraktivt at gå ud i f.eks. Kødbyen, Carlsberg og
andre nye bydele, som at gå ud i Middelalderbyen.

”Et veldrevet restaurationsmiljø” søges bl.a. opnået ved
• at sikre, at ansøgere, der ikke lever op til restaurationslovgivningens
krav til gæld, strafbare forhold og øvrige personlige krav, ikke opnår
bevilling,
• at Bevillingsnævnet arbejder tæt sammen med Københavns Politi ved
vurderingen af, om omfanget og typen af politiforretninger i de
ansøgende restaurationer er af et sådant omfang, at der ikke vil kunne
ske en fornyelse, eller at en bevilling endog evt. skal inddrages, og
• at frivillige initiativer fra restauratørernes side i videst muligt omfang
tillægges positiv indvirkning på ansøgning om fornyelse.

Vejledning og information om ansøgninger om
alkoholbevillinger i Københavns Kommune

Lokalisering
Det er som udgangspunkt muligt at få alkoholbevilling til alle former for
restaurationer og nattilladelse i hele kommunen (se særligt om Indre By
nedenfor), medmindre der er miljømæssige, politimæssige eller andre hensyn,
der konkret taler imod. Det er en forudsætning, at placeringen af en
restauration er i overensstemmelse med kommuneplanens udlægning af
områder i byen til forskellige formål.
Hvis der er tale om en ansøgning om drift i et lokale, som hidtil har været
brugt til restauration, kan man som udgangspunkt få alkoholbevilling til en
restauration med det samme eller mindre intensivt koncept som den tidligere
restauration, medmindre konkrete forhold taler imod.
Hvis der er tale om skifte af koncept eller om drift i et lokale, som hidtil har
været brugt til andre formål f.eks. butik, foretager Bevillingsnævnet en
indgående vurdering af, om der kan gives alkoholbevilling (og evt.
nattilladelse) til den pågældende adresse. I vurderingen indgår f.eks. det
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påtænkte koncept, hvordan nærliggende beboelse er placeret i forhold til
virksomheden, omfanget af gener i nærområdet, og om der er mange
restaurationer i nærheden mv.
For de enkelte bydele kan der være særlige forhold, som gør sig gældende.
Disse forhold vil også indgå i Bevillingsnævnets vurdering.
Særlige forhold:
De nye bydele
De seneste år er Københavns Kommune vokset med 10.000 indbyggere årligt
og de seneste befolkningsprognoser tyder på, at kommunens befolkningstal
vokser med omkring 100.000 frem til 2025. Denne positive udvikling afspejles
også i bybilledet, hvor der allerede er opstået nye bydele i tidligere havne- og
industriområder – på Holmen, Islands Brygge, Sluseholmen og området
omkring Amerika Plads. Helt nye bydele er på vej i Ørestad, Valby, Nordhavn,
Sydhavn og på Carlsberg.
Det er kommunens opfattelse, at et alsidigt og varieret café- og
restaurationsliv vil understøtte den positive udvikling, da det er erfaringen, at
et tilstrækkeligt stort udbud af restaurationer fra starten kan være med til at
skabe liv i de nye byområder. Ved den fremtidige lokalisering af restaurationer
i København ser kommunen derfor gerne, at der sker nyetableringer af
restaurationer i de nye københavnske bydele.
Indre By/Christianshavn
Det er Københavns Kommunes opfattelse, at der er omrader i Indre By, f.eks.
Vestergade og dele af Gothersgade, hvor det generelle geneniveau er for højt
og må nedbringes med en aktiv indsats. Bevillingsnævnet vil derfor i
udgangspunktet være kritisk over for at give nye bevillinger i disse områder,
hvis det vurderes, at udstedelse af bevilling til den pågældende restauratør
vurderes at ville medføre flere gener i nærområdet. Bevillingsnævnet foretager
saledes fortsat en individuel vurdering af omstændighederne i hver enkelt sag.
Hertil kommer, at Københavns Kommune anerkender beboeres ønske om, at
de relativt få boligenklaver, der findes i Indre By, f.eks. Nyboder, området
omkring Amalienborg og visse dele af Gammelholm, kan opretholdes, således
at der som udgangspunkt heller ikke i disse områder udstedes alkoholbevilling
og/eller nattilladelse på adresser, hvortil der ikke tidligere har været udstedt
alkoholbevilling og/eller nattilladelse, medmindre Bevillingsnævnet konkret
vurderer, at der er grundlag herfor. Også her foretager Bevillingsnævnet en
individuel vurdering af den konkrete sag.
Vesterbro/Kgs. Enghave
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Borgerrepræsentationen har i kommuneplanen udpeget Den hvide Kødby som
kreativ zone. Det er hensigten at udvikle områdernes karakter som blandede
erhvervsområder med mindre, håndværksprægede virksomheder og
værksteder, studier, atelierer og lignende.
Efter en konkret vurdering er det muligt at få udvidet tilladelse til
udendørsservering til kl. 05.00 i havneområder og tidligere industriområder,
f.eks. i Kødbyen og på Carlsberg.

Forhåndstilsagn
Hvis en person ønsker at etablere en restauration med alkoholbevilling på en
adresse, hvorfra der ikke i forvejen drives restauration med alkoholbevilling, er
der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn, dvs. få en
tilkendegivelse fra Bevillingsnævnet af, om det ville være muligt at få
alkoholbevilling til den pågældende adresse. Ansøgningen skal indgives til
Københavns Politi, Bevillingssektionen. Ansøgningen skal indeholde en
nærmere beskrivelse af det påtænkte koncept og åbningstider. Der er ikke
noget ansøgningsskema.
Formålet er, at potentielle ansøgere ikke forgæves køber eller ombygger
lokaler med henblik på restaurationsdrift, hvis det alligevel ikke er muligt at få
en alkoholbevilling til adressen.
Et forhåndstilsagn er alene en indikation på, hvorvidt der kan gives
alkoholbevilling til en restauration på adressen. Bevillingsnævnet har ikke ved
et forhåndstilsagn taget stilling til, om den pågældende ansøger konkret
opfylder betingelserne for at kunne få alkoholbevilling. Center for Miljø vil blive
hørt i forbindelse med en ansøgning om forhåndstilsagn, og et forhåndstilsagn
kan indeholde vilkår f.eks. i relation til støj eller konceptet for driften.
Et forhåndstilsagn gælder i seks måneder, dvs. at forhåndstilsagnet bortfalder,
hvis der ikke er indgivet en ansøgning om alkoholbevilling inden seks måneder
eller en ansøgning om forlængelse af forhåndstilsagnet.
Et forhåndstilsagn er ikke det samme som en alkoholbevilling. Der skal altid
søges om alkoholbevilling, uanset om der tidligere er givet et forhåndstilsagn.
Du skal være opmærksom på, at plan- og byggelovsmæssige forhold kan
medføre, at der ikke kan etableres en restauration på en bestemt adresse.
Hvis du er i tvivl, om et bestemt lokale er egnet til restauration, er der
mulighed for at få råd og vejledning fra Center for Miljø om krav til
virksomheder, ligesom der er mulighed for, at Center for Miljø sammen med
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politiet, brandvæsen, Center for Byggeri og Bevillingsnævnets sekretariat kan
besigtige lokalet og give en umiddelbar vurdering af lokalets egnethed. Center
for Miljø ser i denne forbindelse særligt på de miljømæssige konsekvenser i
forhold til den påtænkte restaurations naboer.
Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter kan yde råd og vejledning om
plan- og byggelovsmæssige forhold.

Sådan søger du alkoholbevilling mv.
Ansøgning skal sendes eller afleveres til:
Københavns Politi
Bevillingssektionen
Gl. Køge Landevej 1
2500 Valby
Telefon 35 21 95 90
Mail: kbh-bevtil@politi.dk
Ekspeditionstid: kl. 9.00-14.00
Ansøgningsblanketter med tilhørende vejledning findes på www.politi.dk:
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/alkoholbevilling/
Bevillingssektionen kan vejlede nærmere om betingelser og udfyldning af
ansøgningsskemaer.
Ansøgning skal indgives i god tid inden den planlagte åbning af restaurationen.
Sagsbehandlingstiden er ca. to måneder.
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Sådan behandles ansøgningen
Politiet gennemgår ansøgningen, herunder om den nødvendige dokumentation
er til stede, samt anmoder kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, Center for
Miljø om en udtalelse til sagen.
Hvis der er tale om en nyetableret virksomhed, foretager politiet sammen med
Center for Miljø og brandvæsnet et besøg på stedet, hvor det undersøges, om
krav til indretning mv. er opfyldt. Der kan ikke udstedes alkoholbevilling til en
nyetableret virksomhed, før der foreligger byggetilladelse og
ibrugtagningstilladelse.
Politiet sender herefter ansøgningen med politiets og Center for Miljøs
indstilling til sagens afgørelse til Bevillingsnævnets sekretariat. Politiet sender
samtidig en kopi af indstillingen til ansøger med anmodning om, at eventuelle
bemærkninger til indstillingen sendes til politiet. Hvis ansøger har
bemærkninger til politiets indstilling, skal disse sendes til politiet. Hvis politiet
indstiller til en otteårig alkoholbevilling, sender politiet ikke en kopi af
indstillingen til ansøgeren.
Bevillingsnævnets sekretariat forbereder derefter ansøgningen med henblik på
forelæggelse for Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet træffer afgørelse, og
sekretariatet sender afgørelsen ud til ansøger.
Afgørelsen kan være en tilladelse eller et helt eller delvist afslag. Hvis der er
tale om et helt eller delvist afslag, som eksempelvis nattilladelse til kl. 02 i
stedet for 05, eller Bevillingsnævnet har fastsat vilkår i tilknytning til en
tilladelse, vil afgørelsen indeholde en begrundelse for afslaget/det fastsatte
vilkår samt en klagevejledning.
Hvis der tale om et afslag på fornyelse af en alkoholbevilling, vil det endvidere
fremgå, om en eventuel klage over afslaget har opsættende virkning.

Fornyelse
Ansøgningsproceduren ved ansøgninger om fornyelser er som ved
behandlingen af førstegangsansøgninger.

Klage
Hvis Bevillingsnævnet har givet helt eller delvist afslag på en ansøgning om
alkoholbevilling, kan ansøgeren klage over Bevillingsnævnets afgørelse til
Kultur- og Fritidsudvalget. Fristen for at klage er fire uger fra ansøgeren har
modtaget Bevillingsnævnets afgørelse.
Klagen sendes til:
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Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Kommunikation
Rådhuset
1599 København V
Telefon 33 66 26 11
Mail: sek@kff.kk.dk

Midlertidig tilladelse
Når ansøgning om alkoholbevilling er indgivet, kan politiet udstede en
midlertidig tilladelse til at servere stærke drikke med forbehold for
Bevillingsnævnets endelige afgørelse. Midlertidig tilladelse udstedes alene, hvis
den nødvendige dokumentation er til stede, og politiet skønner, at det er
sandsynligt, at nævnet senere vil meddele alkoholbevilling.
Som det også vil fremgå af tilladelsen, er den ikke udtryk for en garanti for, at
den efterfølgende ansøgning om bevilling imødekommes.
Hvis der er tale om en nyetableret restauration beliggende på en adresse i
Indre By, hvortil der ikke tidligere har været udstedt alkoholbevilling, udsteder
politiet som udgangspunkt ikke midlertidig tilladelse.
Indre By-området er omkranset af Bernstorffsgade, Vesterbrogade,
Trommesalen, Gl. Kongevej, Søerne, Classensgade, Kalkbrænderihavnsgade,
Kastellet og Havnen.
Ved nye virksomheder udsteder politiet endvidere ikke midlertidig tilladelse, før
der foreligger ibrugtagningstilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Center
for Byggeri.
Lejlighedstilladelse
Hvis du ønsker at servere alkohol ved et enkeltstående arrangement, hvortil
der er offentlig adgang, skal du have en lejlighedstilladelse. Politiet foretager
en vurdering af, om det konkrete arrangement kræver en lejlighedstilladelse
eller en alkoholbevilling.
Politiet indhenter i denne forbindelse udtalelse fra Teknik- og
Miljøforvaltningen, Center for Miljø.
Et enkeltstående arrangement kan f.eks. være en koncert, en forestilling, et
jubilæum eller et stormøde.
Hvis arrangementet foregår indendørs for højst 150 personer, er det ikke
nødvendigt med en tilladelse, men politiet skal underrettes om arrangementet
senest tre dage før afholdelsen. Lokalet skal være anmeldt til og godkendt af
brandvæsnet.
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Indendørs arrangementer for mere end 150 personer og udendørs
arrangementer kræver tilladelse fra politiet og brandvæsnet.
For alle enkeltstående arrangementer gælder, at der kun må serveres øl og
vin, og at den ansvarlige for arrangementet skal være fyldt 25 år.
Politiet kan dog – ved enkeltstående arrangementer som foregår indendørs for
højst 150 personer – tillade, at en person med alkoholbevilling alene eller
sammen med en person over 25 år serverer andre stærke drikke end øl og vin.
Politiet kan fravige kravet om, at der skal være en medansvarlig, som har
alkoholbevilling, hvis arrangementet har et velgørende formål, der i øvrigt
foreligger særlige forhold, eller ingen bevillingshaver vil påtage sig
serveringen.
At der skal være tale om et enkeltstående arrangement udelukker ikke, at
arrangementet kan strække sig over en periode, f.eks. en festival eller et
stævne.
Ansøgninger skal indgives til Københavns Politi, Bevillingssektionen, som også
kan give råd og vejledning, hvis du er i tvivl, om et arrangement kræver
lejlighedstilladelse.
Mere information om lejlighedstilladelse samt ansøgningsskema kan ses her:
http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/lejlighedstilladelse/
Festivaler og udendørsfester
Hvis du ønsker at holde et udendørsarrangement, f.eks. en koncert på en
offentlig plads eller vej, skal du søge om tilladelse hertil hos:
Københavns Erhvervsservice
Njalsgade 13, st.
PB 457
1505 Kbh. V
Telefon 33 66 33 33
Mail: erhverv@kk.dk
Du skal endvidere have en tilladelse fra Københavns Politi. Ansøgning skal
indgives til:
Københavns Politi
Operativ planlægning og analyse
Tilladelseskontor
Politigården
1567 København V
Telefon 35 21 28 98
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Mail: kbh-opa-till@politi.dk
Nærmere oplysninger kan ses her:
http://www.politi.dk/Koebenhavn/da/Borgerservice/Tilladelser/Tilladelser_kont
or/tilladelse_og_bevilling.htm#SubHeader1
Udendørsservering
Der skal søges om tilladelse til al udendørsservering.
Ansøgning om tilladelse kan søges hos:
Københavns Erhvervsservice
Njalsgade 13, st., PB 457
1505 Kbh. V
Telefon 33 66 33 33
Mail: erhverv@kk.dk
Udendørsservering kan foretages fra kl. 08.00 til kl. 24.00. Selvom en
restauration har nattilladelse, gælder denne ikke til udendørsservering.
Der skal altid friholdes 150 cm (200 cm på befærdede gader) til fri passage på
fortovet, så fodgængerne kan komme forbi.
I Nyhavn og Metropolzonen har Borgerrepræsentationen givet generel
tilladelse til udendørsservering til kl. 02.00.
Nyhavn er: Nyhavn (på restaurationssiden, dvs. ulige husnumre), Store
Strandstræde 1-4, Lille Strandstræde 1-4, Toldbodgade 1-4 samt Det
kongelige Teater i Kvæsthusgade
Metropolzonen er: Vesterbrogade 1A-4A bortset fra Tivoli, Axeltorv,
Studiestræde 50-54 (lige numre) og 55-69 (ulige numre), H.C. Andersens
Boulevard 8-16 (lige numre) og 13-17 (ulige numre) samt Rådhuspladsen og
Jernbanegade
Det betyder, at det er tilladt at have udendørsservering til kl. 02.00, hvis
restaurationen i forvejen har tilladelse til at holde åbent til kl. 02.00 og
tilladelse til udendørsservering.
Der er endvidere mulighed for at få tilladelse til udendørsservering til kl. 05.00
i havneområder og tidligere industriområder, f.eks. i Kødbyen og på Carlsberg,
efter en konkret vurdering.
Nærmere information om udendørsservering:
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http://www.kk.dk/Erhverv/TilladelserOgBevillinger/VejeOgPladser/~/media/ED
B90FD367F64A5DBDFF188BE8A2EC75.ashx
Plan- og byggelovsmæssige forhold
Du kan få nærmere vejledning om plan- og byggelovsmæssige forhold i
Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter.

Lovgrundlag
Reglerne for udstedelse af alkoholbevilling fremgår af lov om
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven).
Restaurationsloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=129763

Myndighederne
I Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen i medfør af
restaurationsloven nedsat et bevillingsnævn, som træffer afgørelse om
alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser, nattilladelser mv.
Københavns Bevillingsnævn består i perioden 2010-2013 af:
Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (formand) (V)
Bo Sand (næstformand) (A)
René Rud Mikkelsen (A)
Hans Erik Sigsgaard (C)
Leif Donbæk Thomsen (F)
Jan Mathisen (Ø)
Vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller
Bevillingsnævnet holder normalt 11 møder om året. Møderne er ikke offentlige.
Bevillingsnævnet sekretariatsbetjenes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Ud over Bevillingsnævnet er en række andre myndigheder involveret:
Københavns Politi
• modtager alle ansøgninger efter restaurationsloven og forbereder
sagerne forud for forelæggelsen for Bevillingsnævnet,
• udsteder lejlighedstilladelser,
• foretager kontrolbesøg for at sikre, at restaurationsloven overholdes.
Teknik- og Miljøforvaltningen
18

•
•
•
•

sikrer overholdelsen af forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med
indretning og drift af restaurationer,
behandler klager over støj, lugt og andre gener fra restaurationer,
udsteder byggetilladelser og sikrer i den forbindelse, at
brandsikkerhedsmæssige krav efter byggelovgivningen overholdes,
udsteder ibrugtagningstilladelser.

Københavns Brandvæsen
• kontrollerer, om de brandsikkerhedsmæssige regler overholdes.
Kultur- og Fritidsudvalget
• er klageinstans for Bevillingsnævnets afgørelser.

Hvornår skal du have alkoholbevilling?
Generelt
Hvis du ønsker at servere stærke drikke – dvs. drikke med 2,8 % volumen
alkohol eller derover – skal du have en alkoholbevilling. Servere betyder salg
af stærke drikke, som drikkes på eller ved salgsstedet.
Det betyder, at ikke kun restaurationer, men også butikker, som sælger
stærke drikke, og hvor der er mulighed for at sætte sig i butikken eller lige
udenfor, skal have alkoholbevilling.
En alkoholbevilling gives for højst otte år ad gangen. Ofte gives
alkoholbevillingen for et kortere tidsrum, f.eks. hvis der er tale om en nystartet
lånefinansieret virksomhed, eller ansøgeren har en svag økonomi, som
Bevillingsnævnet ønsker at følge tæt.
Både personer og selskaber kan få en alkoholbevilling.
Alkoholbevillingen udstedes til en bestemt person eller et bestemt selskab, til
et bestemt forretningssted på en bestemt adresse og til et bestemt koncept
(driftsform). Hvis der sker ændringer i ejerkredsen, ændring af
forretningsstedet eller i adressen eller i konceptet, skal der søges om en ny
alkoholbevilling.
Koncepterne er inddelt i følgende kategorier:
•
•

Spiserestaurant
Tilbyder primært servering af mad. Indretningen bærer afgørende præg
af at være en spiserestaurant.
Bar, café, bodega, værtshus
Kan være med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i
serveringsområdet.
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•
•

•

•

Diskotek, dansested, natklub
Stedets bærende element er musik, dans og servering af drikkevarer.
Kulturelle institutioner
Teatre, biografer, museer mv. Serveringen kan foregå som i en
traditionel café eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra
gaden.
Klubber, foreninger
Møde- og samlingslokaler for sportsklubber, foreninger mv., hvis
hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Ofte en
begrænset personkreds.
Andre
F.eks. butik med servering.

Bestyrere
Hvis et selskab søger alkoholbevilling, skal selskabet endvidere søge om
godkendelse af en bestyrer, som står for den daglige drift af stedet. Hvis et
selskab har alkoholbevilling til mere end ét serveringssted, skal hvert
serveringssted ledes af hver deres bestyrer, med mindre Bevillingsnævnet
giver tilladelse til, at én bestyrer leder mere end ét serveringssted.
En person, som har alkoholbevilling, kan vælge selv at stå for driften eller
ansøge om godkendelse af en bestyrer.
En bestyrer skal opfylde alderskravet samt myndighedskravet og må ikke have
udvist en adfærd, som giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil
lede serveringsstedet på forsvarlig måde, se nærmere under Vandelsforhold,
side 20. Bestyreren må ligesom personer og selskaber med alkoholbevilling
ikke lade sig finansiere helt eller delvist eller modtage gaver fra nogen, som
fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
Bestyreren har samme strafferetlige ansvar for serveringsstedets drift som
bevillingshaveren.
Hvis en godkendt bestyrers ansættelse i restaurationen ophører, skal
bevillingshaveren søge om at få godkendt en ny bestyrer.
En bestyrergodkendelse er alene en godkendelse til, at vedkommende kan
fungere som bestyrer i den restauration, der er søgt til.
Dørmænd
Bevillingsnævnet kan bestemme, at der i en virksomhed med alkoholbevilling
skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig
drift af virksomheden.
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Dørmænd skal være autoriserede. Autorisation meddeles af politiet i den
politikreds, hvor ansøgeren bor og gælder i hele landet.
Ansøgning skal for ansøgere bosat i Københavns Kommune indgives til
Københavns Politi, Bevillingssektionen, som også kan oplyse nærmere om
betingelserne.
Ansøgningsskema og vejledning:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/89ADE076-6D7D-480C-AF6E45B81C8E34BE/0/P810_1209.pdf
Kantiner
Der kræves ikke alkoholbevilling til kantiner. Ved kantinedrift forstås servering
i indrettede lokaler i tilknytning til arbejdspladser for personer, som arbejder i
virksomheden, eller som har ærinde i virksomheden. Der må kun nydes øl og
vin i kantiner.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?
Grundbetingelser
I §§ 13-14 i restaurationsloven er fastsat en række minimumskrav til
ansøgerne.
For personer skal følgende betingelser være opfyldt:
•

Ansøger skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted
Næringsbrevet skal være registreret elektronisk i Næringsbasen.
Nærmere information om næringsbrev og optagelse i Virk.dk:
http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Naeringsbasen

•

Ansøger skal være fyldt 25 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en
uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år
Relevante uddannelser inden for hotel- og restaurationsfaget kan f.eks.
være kok, tjener og køkkenassistent.

•

Ansøger må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
være umyndiggjort eller under værgemål

•

Ansøger må ikke have forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.
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Hvis ansøger har indgået en aftale om rimelig afvikling af gælden med
SKAT, som ansøgeren overholder, anses gælden ikke for forfalden. Gæld
til det offentlige, som ikke vedrører ansøgerens drift af tilsvarende
virksomhed, f.eks. gæld fra manglende betaling af børnepenge,
ejendomsskatter mv., vil ikke blive taget i betragtning.
•

Ansøger må ikke være dømt for forhold, som begrunder en nærliggende
fare for misbrug af alkoholbevillingen
Det forhold, som ansøgeren er dømt for, skal have sammenhæng med
alkoholbevilling. Se også under Vandelsforhold side 20.

For selskaber gælder tilsvarende regler. Udover at selskabet skal have
næringsbrev til forretningsstedet og ikke må have forfalden gæld til det
offentlige på over 50.000 kr., skal direktionens medlemmer og flertallet af
bestyrelsesmedlemmer opfylde de nævnte krav til personer vedrørende alder,
solvens, myndighed og strafbare forhold.
Hvis der i selskaber indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelser,
skal Bevillingsnævnet underrettes herom senest fire uger efter ændringen med
henblik på Bevillingsnævnets stillingtagen til, om bevillingen er bortfaldet.
Der er i forhold til selskaber i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra
alderskrav, myndigheds- og solvenskrav samt kravet om ingen forfalden gæld
til det offentlige over 50.000 kr.
Vedtægterne for et selskab, som søger alkoholbevilling, skal indeholde
bestemmelser om, at aktierne mv. ikke kan udstedes eller overdrages til
nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, at alle aktiver mv.
skal lyde på og noteres på navn, og at overdragelse af aktiver mv. kræver
samtykke fra bestyrelsen/direktionen.
Endvidere må personer og selskaber med alkoholbevilling ikke lade sig
finansiere helt eller delvis ved lån eller indskud mv. af nogen, som fremstiller
eller engrosforhandler drikkevarer eller er medlem af direktion eller bestyrelse
i et selskab, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Personer, som
fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller er medlem af
bestyrelsen/direktionen af selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler
drikkevarer, kan heller ikke få alkoholbevilling.
Erhvervsstyrelsen kan dispensere fra kravene til selskabers vedtægter,
finansieringsforbuddet og forbuddet mod bestemmende indflydelse fra
personer eller selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
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Andre betingelser
Det fremgår af restaurationsloven, at der kun kan gives alkoholbevilling til en
virksomhed, hvor servering af stærke drikke sker fra et bestemt
serveringssted. Der skal altså være tale om et fast forretningssted, med
mindre der er tale om busser, tog, fly eller skibe i rutefart.
Unge under 18 år må ikke være beskæftiget i de lokaler, hvor servering af
stærke drikke foregår, hvilket også indbefatter f.eks. garderobe og toiletter.
Alderskravet gælder dog ikke for personer, som er under uddannelse til tjener
eller for bevillingshaverens børn og børnebørn.
Det er forbudt at servere alkohol for unge under 18 år, og bevillingshaveren
har endvidere pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andre
(alkoholfri) drikke.
Politiet kan under særlige forhold forbyde restauratører at lade unge under 18
år opholde sig som gæster i en bestemt restauration. Politiet vurderer, om der
foreligger særlige forhold i den konkrete situation. Politiet kan også forbyde
personer over 18 år, som i forbindelse med et besøg har begået en strafbar
handling, at opholde sig som gæster i en bestemt restauration, samt forbyde
den pågældende restauratør at modtage disse personer som gæster.

Hensyn, som Bevillingsnævnet især skal lægge vægt på
Ud over at de nævnte grundbetingelser skal være opfyldt, skal
Bevillingsnævnet efter restaurationslovens § 12 ved afgørelsen af, om
alkoholbevilling kan gives i det konkrete tilfælde iagttage samfundsmæssige,
ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.
Bevillingsnævnet skal ved den vurdering navnlig lægge vægt på:
”Vandelsforhold”
Hvis ansøger inden for en kortere årrække er dømt for forhold (f.eks.
økonomisk kriminalitet, vold, salg af narkotika, hæleri, diskrimination mv.),
som medfører, at det må antages, at virksomheden ikke vil blive drevet på
forsvarlig vis, kan der meddeles afslag. Bevillingsnævnet foretager en samlet
vurdering af lovovertrædelsens/-ernes karakter, antallet af lovovertrædelser
og tidspunktet for lovovertrædelsen.
Forretningsmæssige kvalifikationer
I vurderingen indgår, om ansøger har en uddannelse inden for hotel- og
restaurationsbranchen eller erfaring med drift af restauration eller anden
virksomhed. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen.
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Økonomiske forhold
Bevillingsnævnet vurderer, om virksomhedens og ansøgerens økonomi og
finansieringsplan ser bæredygtig ud, og om virksomheden vil blive drevet for
ansøgers egen regning og risiko og på betryggende vis.
Størrelse og indretning
I denne vurdering indgår, om lokalerne opfylder kravene til en
restaurationsvirksomhed. Vurderingen er afhængig af hvilket koncept, der
søges til restaurationen. Ved lokaler, som ikke tidligere har været brugt til
restaurationsdrift, foretager politiet sammen med Center for Miljø og
brandvæsnet en besigtigelse af lokalerne.
Beliggenhed
Der foretages en vurdering af beliggenheden og det ønskede koncept.
Bevillingsnævnet ser i tillæg til ovenstående positivt på restaurationer, hvor
man af egen drift har taget skridt for at forbedre nedbringelse af støj fra stedet
og fra gæster på gaden eller i øvrigt arbejder for at skabe en veldrevet
restauration.
Af sådanne tiltag kan eksempelvis nævnes:
•
•
•
•

ansættelse af vagter, der også aktivt medvirker til at afhjælpe afledt støj
fra gæster, der opholder sig uden for stedet, nedbringe urinering mv.,
etablering af rygekabiner for at nedbringe antallet af rygende gæster på
gaden,
indkøb og anvendelse af polycarbonatglas for at nedbringe risiko for
glasskår mv. på gaden for restaurationen, og
konstruktiv dialog med naboer og myndigheder.

Politiforretningers betydning
Ved ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling indgår de politiforretninger,
som politiet har registreret på adressen, i sagens beslutningsgrundlag.
Bevillingsnævnet foretager en konkret vurdering af karakteren og antallet af
politiforretningerne, restaurationens egen indsats og politiets samarbejde med
den konkrete restauration.
Antallet af politiforretninger er ikke i sig selv afgørende for fornyelsen, og et
stort antal politiforretninger foranlediget af, at bevillingshaveren selv har
kontaktet politiet, tillægges ikke negativ betydning ved fornyelsen af
alkoholbevillingen. Tværtimod tillægger nævnet det positiv betydning, at der er
en positiv dialog mellem politiet og bevillingshaveren. Bevillingshaverens tiltag
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i øvrigt for at sikre en forsvarlig drift og et trygt natteliv, tillægges ligeledes
positiv betydning.
Det skal understreges, at politiet forventer, at bevillingshavere på eget initiativ
kontakter politiet, hvis der er mistanke om, at der foregår ulovlige forhold på
eller ved restaurationen.

Betingelser og begrænsninger
Bevillingsnævnet kan begrænse og betinge en alkoholbevilling af, at bestemte
vilkår overholdes. Begrænsninger og vilkår, der knyttes til en alkoholbevilling,
skal være konkret begrundet og sker for at sikre varetagelsen af de i
restaurationslovens § 12 nævnte hensyn. Begrundelsen for de fastsatte
begrænsninger og betingelser skal fremgå af afgørelsen. Bevillingshaveren kan
klage over fastsatte begrænsninger og betingelser. De nævnte betingelser og
begrænsninger er kun eksempler, andre kan også forekomme.
Begrænsning af alkoholbevillingens varighed
Den oftest forekommende begrænsning vedrører det tidsrum,
alkoholbevillingen gælder for. Hvis f.eks. en nyetablering af en virksomhed er
lånefinansieret, hvis ansøger har en aftale om afdragelse af gæld til det
offentlige, hvis en ansøger har haft et driftsunderskud eller en negativ
egenkapital, giver Bevillingsnævnet typisk en bevillingsperiode på et til to år
afhængig af sagens omstændigheder i øvrigt, idet Bevillingsnævnet ønsker at
følge den økonomiske udvikling, herunder afvikling af gæld til det offentlige.
Ændring af driftsform/koncept
Det fremgår af alle meddelte alkoholbevillinger, hvilket koncept bevillingen er
meddelt til, og at restaurationen ikke må ændre koncept, driftsform eller
ejerforhold uden Bevillingsnævnets godkendelse.
Åbningstid
Hvis en restauration har udvidet åbningstid (nattilladelse), kan
alkoholbevillingen være betinget af, at dørmænd er til stede i et bestemt
tidsrum. En alkoholbevilling kan også være betinget af, at restaurationen
holder lukket i et bestemt tidsrum.
Begrænsning i sortiment
En alkoholbevilling kan være betinget af, at der kun må serveres bestemte
former for stærke drikke, f.eks. øl og vin.
Krav om, at bestemte personer skal være til stede
Alkoholbevillingen kan også være betinget af, at der altid er en godkendt
bestyrer og/eller dørmænd tilstede i åbningstiden.
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Støj
En alkoholbevilling kan også være betinget af, at der foretages støjmålinger,
opsættes lydsluse, eller at der foretages lydisolering.

Renholdelse af færdselsarealer
Alle grundejere skal som udgangspunkt sørge for renholdelse af
færdselsarealer på deres matrikel, f.eks. fortove. Renholdelsespligten
indebærer blandt andet, at grundejeren dagligt skal fjerne glasskår, affald,
ekskrementer mv. fra fortove.
Med til renholdelsespligten hører, at restauratøren tager behørigt ansvar for, at
gæster, som ryger uden for restauranten, har mulighed for at skodde og
afhænde cigaretskodder – f.eks. ved opsætning eller opstilling af et fornødent
antal askebægre på eller ved restaurationens facade.
I Københavns Kommune har kommunen overtaget private grundejeres
renholdelsesforpligtelse på udvalgte fortove og gågader i de centrale dele af
byen. Formålet med ordningen er at sikre et ensartet og højt
renholdelsesniveau i byen. Størstedelen af Indre By er omfattet af ordningen,
som er obligatorisk og finansieret af de berørte grundejere. Renholdelsen
foretages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Renhold. Grundejerne
skal sørge for, at fortovene er ryddet, så Center for Renhold kan komme til
med fejemaskiner mv.
Hvis en restauratør har fået tilladelse til udendørsservering, skal restauratøren
være opmærksom på den særlige renholdelsesforpligtelse, som gælder for det
udlånte areal efter lukketid. Denne forpligtelse gælder også i områder, hvor
kommunen har overtaget renholdelsesforpligtelsen.
Uden for de områder, som er omfattet af renholdelsesordningen, kan
grundejeren overdrage sin forpligtelser til en anden, f.eks. en vicevært eller et
firma, der udfører ejendomsservice. Hvis grundejeren ikke selv bor i
ejendommen eller i nærheden, skal en sådan overdragelse altid finde sted.
Aftalen skal være skriftlig og skal meddeles Teknik- og Miljøforvaltningen,
Center for Renhold.
Hvis en restauration er beliggende uden for de områder, som er omfattet af
renholdelsesordningen, og restauratøren selv er grundejer, er restauratøren
således ansvarlig for den daglige renholdelse af færdselsarealer. Hvis
restauratøren ikke er grundejer, vil det ofte være aftalt i lejekontrakten, hvem
der er ansvarlig.
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Center for Renhold fører tilsyn med og registrerer systematisk, at grundejere
overholder deres forpligtelser. Center for Renhold kan lade arbejdet udføre for
grundejerens regning, hvis det er nødvendigt.
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Center for Renhold
Islands Brygge 37
Postboks 455
1505 København V
Telefon 33 66 34 88
Mail: renhold@tmf.kk.dk
Yderligere information om Københavns Kommunes og grundejeres forpligtelser
i de områder hvor kommunen har overtaget renholdelsesforpligtelsen:
http://www.kk.dk/da/borger/bolig/ansvar-som-grundejer/renhold-af-fortove

Nattilladelse (udvidet åbningstid)
Generelt
En alkoholbevilling giver tilladelse til servering af stærke drikke fra kl. 5.00 til
kl. 24.00.
Hvis en restauratør ønsker at servere stærke drikke efter kl. 24.00, skal
Bevillingsnævnet give særskilt tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelse).
Tilladelse kræver politiets samtykke.
Der kan gives nattilladelse til kl. 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 eller 05.00 –
gældende alle ugens dage eller kun enkelte dage. Bevillingsnævnet kan
fastsætte betingelser i tilknytning til en nattilladelse, f.eks. krav om, at der er
en dørmand til stede.
Center for Miljø bliver hørt i alle ansøgninger om nattilladelse – både når der er
tale om en førstegangsansøgning, og når der er tale om en ansøgning om
fornyelse.
Det er en betingelse for at få en nattilladelse, at ansøger har tilladelse fra
ejeren eller udlejeren af ejendommen til at holde åbent til det pågældende
tidspunkt.
I Bevillingsnævnets vurdering af, om en ansøgning om nattilladelse kan
imødekommes, indgår således begrundelsen for ønsket om nattilladelse,
restaurationens koncept, miljømæssige hensyn herunder nærhed til beboelse
samt en vurdering af ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn.
27

Bevillingsnævnet har oplevet, at ejerforeninger henvender sig til nævnet, når
et medlem af ejerforeningen eller en lejer af et lokale i ejerforeningen har fået
nattilladelse, og der opstår uenighed omkring f.eks. støj, lugtgener eller
affaldshåndtering mellem ejerforeningens øvrige medlemmer og
bevillingshaveren. En meddelt alkoholbevilling/nattilladelse medfører ikke en
tilsidesættelse af bevillingshaverens forpligtelse til fortsat at overholde de for
den konkrete ejerforening gældende vedtægter, husordensregler og andre
indgåede kontrakter. En tilsidesættelse af eller uenighed om disse forhold er
dog af privatretlig karakter og må søges afklaret ved domstolene.
Ejerforeninger henvises til i foreningens vedtægter at tage stilling til, om
udøvelsen af erhverv, f.eks. restaurationsvirksomhed i de lejligheder/lokaler,
som er en del af ejerforeningen, skal begrænses.

Nattilladelse til enkeltstående arrangementer
Der er også mulighed for at søge om nattilladelse eller udvidelse af en
eksisterende nattilladelse til et enkeltstående arrangement. Ved enkeltstående
arrangement forstås også arrangementer, som varer flere dage, f.eks. en
festival.
Center for Miljø bliver også hørt ved enkeltstående arrangementer. Søg i så
god tid som muligt.

Særlige dage
Alle restaurationer har, uanset om de har nattilladelse eller ej, tilladelse til at
holde åbent til kl. 05.00 i forbindelse med Kulturnatten (fredag i uge 41) og
natten efter den 24. og den 31. december.

Miljømæssige forhold, herunder støj
Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer overholdelsen af forskrift vedrørende
miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns
Kommune.
Inden opstart af en restauration oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, Center
for Miljø om støjkrav mv. i forhold til den konkrete virksomhed.
Bevillingsnævnet opfordrer til, at potentielle restauratører kontakter Teknik- og
Miljøforvaltningen, Center for Miljø på så tidligt et tidspunkt som muligt forud
for etableringen af restaurationen, med henblik på at overholdelse af miljøkrav
indtænkes i eventuelle ombygninger fra starten.
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Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af
restaurationer i Københavns Kommune:
https://subsite.kk.dk/Borger/Miljoe/VilDuKlage/~/media/1E4890577D90418A8
CA196CB1264A08C.ashx
Borgerhenvendelser vedrørende støj eller andre gener fra steder med
alkoholbevilling:
Støj- og lugtgener mv. fra restaurationer
Center for Miljø
Njalsgade 13-15
Postboks 259
1502 København V
Telefon 33 66 33 66
Mail: miljoe@tmf.kk.dk
Beboerhenvendelser ved støj- og lugtgener
Center for Miljø
Team for Miljøgener
Telefon 33 66 30 15
Mail: klage@tmf.kk.dk
Teamet påser restaurationernes overholdelse af miljølovgivningen. Temaet
kører også ud i det københavnske natteliv. Ved at kontakte teamet på mail kan
man få mails med orientering om, hvornår teamet er ude og køre. Når teamet
er ude, og problemerne opleves, kan teamet kontaktes på vagttelefonen: 26
86 58 27.
Larm og uro på gaden
Københavns Politi
Politigården
1567 København V
Telefon 114 eller 33 14 14 48
Mail: kbh@politi.dk
Hvis der er tale om vedvarende støj eller andre gener, kan du henvende dig til
Bevillingsnævnet, der vil videresende henvendelsen til udtalelse hos Center for
Miljø eller politiet:
Københavns Bevillingsnævn
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Rådhuset
1599 København V
Telefon 33 66 26 11
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Mail: sek@kff.kk.dk

Tilbagekaldelse/inddragelse
Bevillingsnævnet kan efter indstilling fra politiet tilbagekalde en
alkoholbevilling, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren
ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. En sådan afgørelse kan prøves
ved domstolene.
Tilbagekaldelse vil typisk kræve, at bevillingshaveren i en periode har drevet
restaurationen uforsvarligt.
Frakendelse kan ske, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller
gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen og bestemmelser i
restaurationsloven.
Frakendelse sker ved domstolene i forbindelse med en sag anlagt af
anklagemyndigheden.
Endvidere kan en alkoholbevilling fratages, hvis indehaveren har forfalden
gæld til det offentlige på mindst 100.000 kr.
Straffelovens § 79 om frakendelse af særlig offentlig autorisation eller
godkendelse finder også anvendelse på bevillingshavere. En bevillingshaver
kan således ved dom for et strafbart forhold frakendes retten til fortsat at
udøve restaurationsvirksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis
det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen.

Bortfald af bevilling
En alkoholbevilling bortfalder i en række situationer. De oftest forekommende
situationer er:
•
•
•
•
•

bevillingshaveren dør
bevillingen udløber uden, at den er blevet fornyet
bevillingshaveren har ikke længere næringsbrev
bevillingshaveren er under konkurs
en betingelse eller et vilkår, som er stillet som betingelse for bevillingen
er ikke længere opfyldt

Sanktioner
Overtrædelse af eller tilsidesættelse af fastsatte betingelser eller
begrænsninger fastsat i medfør af restaurationsloven straffes med bøde. Under
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skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til
fængsel i indtil fire måneder.
En person, som køber eller på anden måde skaffer sig stærke drikke i strid
med loven, straffes med bøde, f.eks. en mindreårig, som får en person over 18
år til at købe stærke drikke for sig.

Revision
Restaurationsplanen revideres efter behov, dog mindst én gang i hver
valgperiode.

Adresser
Københavns Bevillingsnævn
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Rådhuset
1599 København V
Telefon 33 66 26 11
Mail: sek@kff.kk.dk
Københavns Politi, Bevillingssektionen
Gl. Køge Landevej 1
2500 Valby
Telefon 35 21 95 90
Mail: kbh-bevtil@politi.dk
Ekspeditionstid: kl. 9.00-14.00
Københavns Politi
Operativ planlægning og analyse
Tilladelseskontor
Politigården
1567 København V
Telefon 35 21 28 98
Mail: kbh-opa-till@politi.dk
Københavns Erhvervsservice
Njalsgade 13, st.
PB 457
1505 Kbh. V
Telefon 33 66 33 33
Mail: erhverv@kk.dk
Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter
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Njalsgade 13, st.
2300 København S
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-15.00
Center for Miljø, støjteamet – borgerhenvendelser om støj- og lugtgener
Njalsgade 13
2300 København S
33 66 30 15
Mail: klage@tmf.kk.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 9.00-17.00
Fredag: kl. 9.00-15.00
Københavns Brandvæsen
Bag Rådhuset 3
1550 København V
Telefon 33 66 33 66
Mail: forbyg@okf.kk.dk
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