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1. BAGGRUND
Restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. med senere ændringer) indeholder krav
om, at personer og selskaber m.v. ikke uden alkoholbevilling må servere stærke drikke.
Restaurationsloven fastsætter en række hensyn, som skal varetages ved udstedelse af
alkoholbevillinger.
Denne restaurationsplan udgør bevillingsmyndighedens administrationsgrundlag for
udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune.
Restaurationsplanen beskriver hvilke krav, som ansøgere om alkoholbevilling skal leve op
til for at kunne få alkoholbevilling, samt hvilke hensyn bevillingsmyndigheden skal tage i
betragtning ved afgørelser om alkoholbevilling.
Restaurationsplanen beskriver også, hvordan allerede eksisterende restaurationer kan få
deres alkoholbevilling fornyet. Endvidere beskrives mulighederne for at få alkoholbevilling til
enkeltstående arrangementer.
Yderligere beskriver restaurationsplanen de i Odder Kommune normale åbningstider for
restaurationer samt mulighederne for tilladelse til udvidet åbningstid.
Til sidst beskrives mulighederne for at opstille spilleautomater i restaurationer.
1.1 Bevillingsmyndigheden i Odder Kommune
Bevillingsmyndigheden i Odder Kommune er Bevillingsnævnet, som er nedsat i henhold til
restaurationslovens § 10, stk. 3.
Bevillingsnævnet i Odder Kommune består af følgende:
 Borgmesteren, som er formand for Bevillingsnævnet
 Et medlem af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
 Et medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
 Et medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget,
 En repræsentant fra Østjyllands Politi
 En repræsentant fra HORESTA
 En repræsentant fra 3F
Et af medlemmerne skal være sagkyndigt, således der i Bevillingsnævnet er de fornødne
økonomiske kompetencer til at kunne vurdere ansøgeres økonomi, regnskab og budgetter.
Bevillingsnævnet afholder 4 årlige møder. Bevillingsnævnet træffer afgørelse ved
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bevillingsnævnet behandler følgende sager:





Ansøgning om alkoholbevilling. Se nærmere herom under pkt. 2 – 4.
Ansøgning om fornyelse, ændring eller udvidelse af alkoholbevilling. Se nærmere
herom under pkt. 5.
Godkendelse af bestyrer. Se nærmere herom under pkt. 2.4.
Tilladelse til udvidet åbningstid. Se nærmere herom under pkt. 6.
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Anmeldelse af ændring i ledelse og direktion eller større ændring i ejerforholdene for
virksomheder med alkoholbevilling. Se nærmere herom under pkt. 2.3.

2. ANSØGNING OM ALKOHOLBEVILLING
Al restaurationsvirksomhed, hvor der serveres stærke drikke for gæster, skal have en
alkoholbevilling, jf. restaurationslovens § 1, stk. 5. Serveringen af stærke drikke må således
ikke påbegyndes, før der foreligger en gyldig alkoholbevilling.
Kantinevirksomhed kræver dog ikke alkoholbevilling, jf. restaurationslovens § 20. Ved
kantinevirksomhed forstås servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til
arbejdspladser og tilsvarende steder for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for
personer med ærinde i virksomheden. I kantiner må der ikke serveres, nydes eller
udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin.
Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover. Ved
servering forstås salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Dette gælder
også, hvor betalingen er implicit i f.eks. en kuvertpris.
Enkeltstående arrangementer, hvor der skal serveres stærke drikke, er omfattet af
restaurationslovens krav om lejlighedstilladelse. Se nærmere om dette nedenfor i pkt. 13.
Arrangementer, som ikke er af offentlig karakter, falder uden for restaurationslovens
område og er derfor ikke omfattet af lovens krav om alkoholbevilling. Det kan fx være
private fester og møder.
En ansøgning om alkoholbevilling skal fremsendes til Østjyllands politi og skal indeholde
følgende:
2.1 Beskrivelse af restaurationstype
Ved ansøgning om alkoholbevilling skal restaurationens koncept, type og driftsform
beskrives. I Odder Kommune kategoriseres restaurationstyperne i nedenstående typer. De
under hver type anførte eksempler på restaurationer er ikke udtømmende.
For at der kan gives en alkoholbevilling, skal serveringen af stærke drikke ske fra et
bestemt serveringssted.
Type A – Spiserestaurant, cafeteria etc.
Denne restaurationstype karakteriseres ved at være miljømæssigt og ordensmæssigt
mindst belastende. Der vil i langt de fleste tilfælde tilbydes servering af et varieret udbud af
mad, som er lavet på stedet. Restaurationen vil ofte i sin indretning bære afgørende præg
af at være spiserestaurant eller cafeteria. Type A restaurationer vil typisk holde sig inden
for den normale åbningstid for restaurationer i Odder Kommune.
Andre koncepter, som ordensmæssig og miljømæssigt belaster omgivelserne i begrænset
omfang, vil også falde ind under denne restaurationstype. Det kan fx være koncepter som
servering af stærke drikke ved frisører, i butikker etc.
Type B – Bodega, bar, café etc.
Ved denne restaurationstype forstås restaurationer med eller uden servering af mad. Oftest
vil der være indrettet en bar i serveringslokalet. Der kan være musik i restaurationen, uden
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at dette dog er det vigtigste element i restaurationen. Såvel miljømæssigt som
ordensmæssigt belaster denne restaurationstype omgivelser i større omfang end
restaurationstype A.
Type C – Diskotek, danserestaurant etc.
Denne restaurationstype omfatter de mest miljømæssigt og ordensmæssigt belastende
restaurationer. Musik og evt. dans er ofte vigtige elementer i restaurationstypen. Det kan fx
være en restauration med et permanent etableret dansegulv som diskoteker,
danserestauranter og natklubber.
2.2 Beskrivelse af åbningstider
I ansøgning om alkoholbevilling skal restaurationens åbningstider anføres.
Den normale åbningstid i Odder Kommune for restaurationer er fra kl. 05.00 til kl. 02.00.
Hvis restaurationen skal holde åbent efter kl. 02.00, skal der i ansøgningen om
alkoholbevilling ansøges om udvidet åbningstid. Se nærmere herom under pkt. 6.
2.3 Hvem ansøger om alkoholbevilling:
Det skal af ansøgning om alkoholbevilling fremgå, hvem ansøger er.
Der kan udstedes alkoholbevilling til personer, selskaber, foreninger etc. For at kunne få
alkoholbevilling skal ansøger dog opfylde nogle grundlæggende række krav, som fremgår
af restaurationslovens §§ 13-14.
Alkoholbevilling til personer kan kun meddeles, hvis ansøger opfylder følgende:
1) Er fyldt 21 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og
restaurationsfaget, er 18 år
2) Ikke er under konkurs eller rekonstruktionsbehandling
3) Ikke er umyndig, under værgemål eller samværgemål
4) Ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
Alkoholbevilling til selskaber mv. kan kun meddeles, hvis følgende er opfyldt:
1) Selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
2) Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder kravene for
alkoholbevilling til personer punkt 1, 3 og 4.
Der skal medsendes gyldige vedtægter for selskaber og foreninger. Det fremgår af
restaurationslovens § 16, stk. 1, at anparter/aktier noteres på navn. Ingen i bestyrelsen eller
direktionen må engrosforhandle eller fremstille stærke drikke uden dispensation fra
erhvervsstyrelsen.
Såfremt der efter meddelelse af alkoholbevilling indtræder nye medlemmer i direktionen
eller bestyrelsen i selskaber m.v., eller såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter
alkoholbevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen,
skal bevillingsmyndigheden modtage meddelelse herom senest 4 uger efter ændringen til
prøvelse af, om bevillingen er bortfaldet efter restaurationsloven § 18, jf.
restaurationslovens § 14, stk. 3.
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Anmeldelse efter restaurationslovens § 14, stk. 3 skal fremsendes til Østjyllands Politi.
En virksomhed med alkoholbevilling må ikke ændre ledelse eller bestyrelse uden
Bevillingsnævnets godkendelse.
2.4 Oplysning om bestyrer
Når alkoholbevilling meddeles til et selskab, skal det sted, hvorfra restaurationen drives
(serveringsstedet), ledes af en bestyrer, jf. restaurationslovens § 14a, stk. 2. Bestyrere skal
opfylde visse betingelser, som fremgår af restaurationslovens § 15, stk. 1.
Bestyrere skal godkendes af Bevillingsnævnet, jf. restaurationslovens § 15, stk. 2, hvorfor
oplysninger om bestyrere skal fremgå af ansøgningen om alkoholbevilling.
Hvis en bestyrer skal udskiftes i løbet af en bevillingsperiode, skal Bevillingsnævnet
ligeledes godkende den nye bestyrer. Ansøgning herom skal fremsendes til Østjyllands
Politi.
3. BEVILLINGSNÆVNETS AFGØRELSE OM ALKOHOLBEVILLING
Når Bevillingsnævnet træffer afgørelse om alkoholbevilling, kan Bevillingsnævnet enten
meddele alkoholbevilling på en række vilkår og betingelser eller meddele afslag på
alkoholbevilling.
Bevillingsnævnets afgørelse om alkoholbevilling træffes på baggrund af et konkret skøn,
hvor hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed
sammenhængende hensyn tages i betragtning, jf. restaurationslovens § 12, stk. 1.
Bevillingsnævnet vil bl.a. kunne lægge vægt på følgende:
1) Om der af ansøgeren eller andre der kan øve en bestemmende indflydelse på
virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at
virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde.
2) Ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, og hvorvidt det må antages, at
ansøgeren er egnet til at drive restaurationsvirksomhed på en betryggende måde.
3) Ansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt
likviditetsbudget.
4) Størrelse, indretning og karakter af serveringsstedet.
5) Serveringsstedets beliggenhed.
6) Risiko for uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.
7) Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed
sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at
alkoholbevilling gives.
Såfremt Bevillingsnævnet meddeler alkoholbevilling vil dette ske på en række vilkår og
betingelser. Alkoholbevilling vil gælde for et bestemt forretningssted, og som
udgangspunkt vil alkoholbevillingen meddeles for en periode på otte år, jf.
restaurationsloven 10, stk. 2. Når omstændigheder taler for dette, kan alkoholbevillingen
dog begrænses til at være gældende for en periode på fire eller to år.
En alkoholbevilling kan begrænses til fire år, hvis restaurationens type fx indebærer forhøjet
risiko for støj eller ordensmæssige problemer. En alkoholbevilling kan begrænses til to år
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ved fx en restauration med en skrøbelig økonomi, og hvor det primære indtægtsgrundlag er
salg af stærke drikke. Større gæld til det offentlige kan også medføre en begrænsning i
bevillingsperiodens længde til to eller fire år
3.1 Afslag og klage
Såfremt Bevillingsnævnet meddeler afslag på alkoholbevilling, eller ansøger ikke får fuldt
medhold i sin ansøgning, kan afgørelsen indbringes for kommunalbestyrelsen i Odder
Kommune senest 4 uger efter afgørelsens meddelelse, jf. restaurationslovens § 10, stk. 4.
Afslag på alkoholbevilling kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

4. FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING
Bevillingsnævnet kan på baggrund af indstilling fra Østjyllands Politi meddele
forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en kommende restauration på en
nærmere bestemt adresse.
Der vil alene være givet et tilsagn om, at den pågældende virksomhedstype vil kunne opnå
alkoholbevilling. Der gives ikke et endeligt tilsagn om alkoholbevilling.
Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagnet om alkoholbevilling søges, skal have
tiltrådt ansøgningen. Forhåndstilsagnet kan gives, når alle de nødvendige oplysninger, som
kræves for den endelige afgørelse om alkoholbevilling, er indgivet.
Et forhåndstilsagn er begrænset til 6 måneder og vil således bortfalde, hvis der ikke inden
denne periodes udløb, er opnået en egentlig alkoholbevilling.
5. FORNYELSE, ÆNDRING OG UDVIDELSE AF ALKOHOLBEVILLING
En bestående restauration med alkoholbevilling må ikke udvides eller ændre koncept eller
driftsform uden Bevillingsnævnets godkendelse. Fx kan en restauration ikke ændres fra
bodega til diskotek eller fra spiserestaurant til café uden Bevillingsnævnets godkendelse.
Ansøgning om godkendelse skal fremsendes til Østjyllands Politi.
Inden udløbet af en eksisterende alkoholbevilling skal bevillingshaveren sende ansøgning
om fornyelse af alkoholbevilling til Østjyllands Politi. Sådanne ansøgninger skal opfylde de i
pkt. 2 i denne restaurationsplan anførte krav, ligesom Bevillingsnævnets afgørelse vil blive
truffet i overensstemmelse med det under pkt. 3 i denne restaurationsplan anførte. I
forbindelse med behandling af en ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling skal
Bevillingsnævnet dog lade forløbet af den tidligere bevillingsperiode indgå i vurderingen.
a. Ingen tidligere forhold
Hvis den tidligere bevillingsperiode ikke har medført ædruelighedsmæssige,
ordensmæssige forhold, vil alkoholbevillingen som udgangspunkt blive fornyet på
uændrede vilkår. (Dog vil eventuelle ændringer i restaurationsplanen eller
gældende lovgivning skulle overholdes.)
b. Tidligere forhold
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Hvis der i den tidligere bevillingsperiode har været ædruelighedsmæssige eller
ordensmæssige forhold, kan Bevillingsnævnet fastsætte nye eller ændrede vilkår
ved fornyelse af alkoholbevillingen. Hvis tidligere betingelserne i den tidligere
alkoholbevilling ikke har været opfyldt, vil en fornyelse kunne nægtes.
6. LUKKE- OG ÅBNINGSTIDER
Den almindelige åbningstid for restaurationer i Odder Kommune er indtil kl. 02.00.
Lukketiden er fra kl. 02.00 til kl. 05.00. I lukketiden må der ikke ske salg af mad og
drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Senest 15 min. efter lukketidens indtræden
må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer.
Tilladelsen til den almindelige åbningstid kan betinges af følgende:
1) At restaurationen tidligst åbner kl. 07.00.
2) At miljø- og støjkrav nøje overholdes.
3) At de beredskabsmæssige krav nøje overholdes.
4) At der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-,
ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer.
5) At unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede
åbningstid fra kl. 24.00.
6) At politiet efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller
handel/besiddelse af euforiserende stoffer kan kræve, at der opsættes digital
videoovervågning, der skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere
personer.
Inden påbegyndelse af en ny virksomhed kan Bevillingsnævnet træffe afgørelse om, at der
skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl 02.00, hvis det er påkrævet af
miljømæssige hensyn, jf. restaurationslovens § 28, stk. 5. Dette kan fx blive relevant,
såfremt restaurationen ønskes etableret i et decideret boligområde.
Bevillingsnævnet kan også efter indstilling fra Østjyllands Politi træffe afgørelse om, at
eksisterende restaurationer og andre eksisterende serveringssteder skal holdes lukket fra
et tidligere tidspunkt end kl. 02.00, hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige
orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Dette kan fx blive relevant, såfremt
restaurationen er etableret i et decideret boligområde.
Lukketiden gælder også for restaurationer uden alkoholbevilling. Sådanne restaurationer
skal derfor søge om tilladelse til udvidet åbningstid, jf. nedenstående, såfremt de ønsker at
holde åbent i periode fra kl. 02.00 – 05.00
Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage,
dog længst indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes
påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn, jf.
restaurationslovens § 28, stk. 7.
6.1 Udvidet åbningstid - nattilladelse
Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl.
05.00, således restaurationen kan holde åbent i lukketiden. Tilladelse til udvidet åbningstid
kaldes også nattilladelse og kan alene meddeles, såfremt det ud fra miljø- og
samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med
virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt, jf. restaurationslovens § 28, stk.
4.
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Meddelelse af udvidet åbningstid til kl. 05.00 vil som hovedregel forudsætte følgende:
1) Restaurationen skal være beliggende således, at gæsters færden ikke skønnes at ville
være til gene for nærmiljøet.
2) Den forudgående drift af den konkrete restauration må ikke have afstedkommet
nævneværdige og berettigede klager over støj og uro.
Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af følgende:
1) Restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl. 05.00 til kl. 11.00.
2) Der er adgangskontrol fra kl. 23.00 til lukketid.
3) Der ansættes adgangskontrollerende personale, og at alt adgangskontrollerende
personale godkendes af politiet, før ansættelse sker.
4) Miljø- og støjkrav nøje overholdes.
5) Der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-,
ædruelighedsmæssig eller ordensmæssige problemer.
6) De beredskabsmæssige krav nøje overholdes.
7) Unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i tidsrummet kl. 24.00
til kl. 05.00.
8) Der opsættes digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af
en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige
ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal
videofilerne efter anmodning udleveres til politiet.
9) Restaurationen skal føre en ansvarlig markedsføring, særligt over for børn og unge,
uanset hvilket medie. Der må ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse
Overtrædelse af vilkår og betingelser for udvidet åbningstid kan medføre inddragelse af
alkoholbevillingen.
Politiet kan i henhold til restaurationslovens § 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved
særlige lejligheder, som større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt
nytårsnat.
Alle restaurationer med alkoholbevilling har tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00
nytårsnat.
7. UDESERVERING
Hvis der ønskes tilladelse til udeservering fra en restaurant, skal der indgives en særskilt
ansøgning til Odder Kommune herom. Hvis udeservering ønskes etableret på offentligt
gadeareal, skal der indhentes tilladelse fra både ejer, vejbestyrelse, Fødevareregion Århus,
samt Odder Kommune. Hvor udeservering ønskes etableret på privat område, f.eks. i en
gårdhave tilknyttet restaurationen, skal der indhentes tilladelse hos Fødevareregion Vest og
Odder Kommune, herunder miljøafdelingen.
I forbindelse med behandling af ansøgningen vil der blive fastsat driftsvilkår, herunder
bestemmelser om støjgrænser og åbningstid for udeservering.
Som hovedregel vil det i områder med nært liggende boliger ikke være muligt at få tilladelse
til udeservering efter kl. 22.00, idet grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
”Ekstern støj fra virksomheder” typisk vil blive overskredet.
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Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne skal støjmålingerne udføres af
en virksomhed, der er akkrediteret eller certificeret til ”miljømåling af ekstern støj”,
medmindre andet er bestemt af Odder Kommune.
Ved overskridelse af den tilladte åbningstid for udeservering, eller hvis der konstateres
væsentlige gener for de omkringboende, kan tilladelsen bortfalde uden yderligere varsel.
8. GODKENDELSE AF LOKALER
De lokaler, hvorfra serveringen skal foregå, skal være godkendt (ibrugtagningstilladelse) til
restaurationsdrift. Som et led i sagens forberedelse indhenter Østjyllands Politi oplysninger
om dette fra byggemyndigheden i Odder Kommune.
Hvis lokalerne, hvorfra serveringen skal foregå, ikke allerede er godkendt til
restaurationsdrift, kan ansøgning herom fremsendes til byggemyndigheden i Odder
Kommune.
9. MILJØMÆSSIGE FORHOLD, HERUNDER STØJ
Restaurationer skal overholde de til enhver tid gældende miljøkrav, herunder de støjkrav,
som bl.a. fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”.
Støjkravene må ikke overskrides.
I tilfælde af klager over miljømæssige forhold, herunder støj, vil Odder Kommune føre tilsyn
med det forhold, der klages over. Ved væsentlige miljøgener vil Odder Kommune regulere
miljøforholdet gennem påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. Der vil fx
kunne udstedes påbud om nedbringelse af støj ved gennemførelse af bestemte
foranstaltninger.
10. GENERELLE BESTEMMELSER
Odder Kommune har forholdt sig til en række generelle forhold, som Bevillingsnævnet skal
tage hensyn til ved administration af restaurationsloven.
10.1 Kulturelle institutioner
Der vil som udgangspunkt kunne gives alkoholbevilling til restaurationer tilknyttet kulturelle
institutioner som fx teatre, biografer, museer etc. med åbningstid svarende til åbningstiden
for den kulturelle institution.
Det er en forudsætning, at udskænkningen foregår i en foyer, eller at udskænkning sker i
lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden.
10.2 Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v.
Alkoholbevilling til foreninger, klubber, forsamlingshuse og sportshaller m.v. vil normalt blive
begrænset til servering af øl og bordvine. Servering vil blive begrænset til den personkreds,
der enten som medlemmer eller gæster ved særlige arrangementer benytter de
pågældende faciliteter. Det er en forudsætning, at hovedformålet ikke er at drive
restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan være bortforpagtet.
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Til sportshaller gives som udgangspunkt kun alkoholbevilling, hvis der er indrettet et særligt
restaurationslokale og kun bevilling til servering i restaurationslokalet.
10.3 Særlige krav til ansøgning om alkoholbevilling til nyetablerede restaurationer og
udvidelse af bestående restaurationer
Ved nyetablering af en restauration vil der normalt blive stillet krav om, at restaurationens
gæsteareal er på mindst 30 m2, og at restaurationen har mindst 20 siddepladser.
Sammen med ansøgning om nyetablering eller udvidelse vil der blive stillet krav om, at der
fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel indretningsmæssige som
driftsmæssige forhold, herunder tegninger/skitser og gerne billeder.

11. ANSØGNINGSPROCESSEN
Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid og
godkendelse af bestyrer skal fremsendes til Østjyllands Politi. Efter modtagelsen
påbegynder Østjyllands Politi forberedelsen af sagen, herunder indhentelse af oplysninger
fra kriminalregistret samt oplysninger andre myndigheder som SKAT, miljømyndigheden,
byggemyndigheden etc.
Østjyllands Politi udarbejder en indstilling til Bevillingsnævnet med forslag til afgørelse.
Herefter behandler Bevillingsnævnet på næstkommende møde indstillingen fra Østjyllands
Politi og træffer afgørelse i sagen. Sagerne behandles af Bevillingsnævnet fire gange årligt.
Formanden for Bevillingsnævnet (borgmesteren) kan på Bevillingsnævnets vegne træffe
afgørelse om alkoholbevilling, herunder fornyelse, udvidet åbningstid og godkendelse af
bestyrer, i sager som ikke giver anledning til tvivl. Det er en forudsætning for, at en sag ikke
giver anledning til tvivl, at der er enighed mellem formanden og Østjyllands Politis
indstilling.
Afgørelsen fremsendes af Odder Kommune til ansøgerens e-boks.
Såfremt det er overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil meddele alkoholbevilling,
herunder fornyelse, kan Østjyllands Politi udstede en midlertidig alkoholbevilling, som er
gældende for en kortere periode frem til ansøgningen har været behandlet af
Bevillingsnævnet eller Bevillingsnævnets formand på Bevillingsnævnets vegne.
Bilag 1 til denne restaurationsplan illustrerer ansøgningsprocessen.
12. BORTFALD, FRATAGELSE, FRAKENDELSE ELLER TILBAGEKALDELSE
En alkoholbevilling kan bortfalde, fratages, frakendes eller tilbagekaldes i visse tilfælde.
12.1 Bortfald
I henhold til restaurationslovens § 18 bortfalder en alkoholbevilling i følgende tilfælde:
1)
2)
3)
4)

Når bevillingshaveren dør
Når gyldighedstiden udløber, uden fornyelse finder sted
Når bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen
Hvor bevillingshaveren er under konkurs
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5) Hvor betingelserne for bevillingen ikke længere opfyldes
6) Hvor bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at opnå
alkoholbevilling
Det er bevillingshaveren, som skal underrette Bevillingsnævnet, hvis bevillingen ikke
benyttes.
12.2 Fratagelse, frakendelse og tilbagekaldelse
I henhold til restaurationslovens § 19 og § 19 a kan en alkoholbevilling fratages, frakendes
eller tilbagekaldes i følgende tilfælde:
1) Bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår
for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven
2) Der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive
restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde
3) Hvis bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst 100.000 kr.
13. ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER (LEJLIGHEDSVISE ARRANGEMENTER)
Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en person, der er fyldt 21 år, servere
stærke drikke bestående af øl og bordvin uden alkoholbevilling, såfremt serveringen foregår
indendørs og for højst 150 personer, jf. restaurationslovens § 22, stk. 1. Østjyllands Politi
skal underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Østjyllands Politi kan
fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde virksomheden
Østjyllands Politi kan ved fester, møder og lignende særlige lejligheder tillade, at en person,
der er fyldt 21 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår
udendørs, og uanset om deltagerantallet omfatter flere end 150 personer, jf.
restaurationslovens § 22, stk. 2.
Hvor en person, virksomhed eller bestyrer med alkoholbevilling medvirker ved det
enkeltstående arrangement, kan Østjyllands Politi ligeledes meddele tilladelse til servering
af drikke, som er stærkere end øl og bordvin, jf. restaurationslovens § 22, stk. 3.
14. AFFALD OG RENHOLDELSE
Restaurationen skal efter lukketid sørge for, at der sker opsamling af henkastet affald uden
for virksomheden. Affald der hidrører fra en bestemt restauration, skal fjernes fra det
nærmeste bybillede umiddelbart efter lukketid.
15. FORBUD MOD SERVERING OG OPHOLD
I henhold til restaurationslovens § 29 er der forbud mod servering af stærke drikke for
personer, som er under 18 år, og for personer hvor yderligere indtagelse af stærke drikke
vil kunne give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre.
På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, skal bevillingshaveren sørge for, at
der også er mulighed for at få serveret andre drikke end stærke drikke.
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På et serveringssted, hvor der serveres stærke drikke, er der pligt til, på et for gæsterne
iøjnefaldende sted, at anbringe opslag om, at serveringen af stærke drikke er forbudt for
personer under 18 år.
Ved afgørelse om alkoholbevilling vurderer Bevillingsnævnet, om alkoholbevilling skal
meddeles på betingelse af, at unge under 18 år ikke må opholde sig på restaurationen.
Under særlige forhold kan politiet udstede et forbud mod at personer under 18 år opholder
sig som gæster på serveringsstedet, jf. restaurationslovens § 31.
16. FORSTYRRELSE AF DEN OFFENTLIGE ORDEN
På salgssteder, hvor der er offentlig adgang, og hvorfra der foregår salg af mad og
drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, er det forbudt, at udvise støjende, voldelig,
fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller
medføre ulempe for andre tilstedeværende. I sådanne tilfælde er værten eller dennes
stedfortræder forpligtet til at påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende
eller tilkalde politiet. jf. restaurationslovens § 32.
17. SPILLEAUTOMATER
I restaurationer uden alkoholbevilling kan der ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater.
Gevinstgivende spilleautomater må kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling efter
tilladelse fra Spillemyndigheden, jf. § 19 i lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016
om spil (spilleloven). Spillemyndigheden kan meddele tilladelse til opstilling af indtil 3
gevinstgivende spilleautomater i restaurationer med alkoholbevilling. Der opkræves et
gebyr pr. kalenderår pr. automat.
Personer under 18 år må ikke spille på gevinstgivende spilleautomater, jf. spilleloven § 22.
Ikkegevinstgivende spilleautomater kan uden tilladelse opstilles både i restaurationer med
og uden alkoholbevilling. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende
spilleautomater, jf. restaurationslovens § 26, stk. 3.
18. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN
Nærværende restaurationsplan skal revideres mindst en gang i hver byrådsperiode.
Restaurationsplanen træder i kraft ved byrådets vedtagelse, således at den vil finde
anvendelse på sager, der behandles efter tidspunktet for vedtagelsen.
Revision af restaurationsplanen kan efterfølgende foretages af Bevillingsnævnet.
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BILAG 1 - SAGSGANGE
Som anført i restaurationsplanen behandler Bevillingsnævnet følgende:






Ansøgning om alkoholbevilling
Ansøgning om fornyelse, ændring eller udvidelse af alkoholbevilling
Godkendelse af bestyrer
Tilladelse til udvidet åbningstid
Anmeldelse af ændring i ledelse og direktion eller større ændring i ejerforholdene for
virksomheder med alkoholbevilling

Alle ansøgninger og anmeldelser skal fremsendes til Østjyllands Politi.
Illustration af sagsbehandlingen:
Andre myndigheder

Østjyllands Politi
Østjyllands Politi
modtager
ansøgning/anmeldelse og
påbegynder sagens
forberedelse

Hvis relevant indhenter
Østjyllands Politi
oplysninger fra andre
myndigheder som SKAT
og Fødevareregionen

Odder Kommune

Bevillingsnævnet

Hvis relevant laver
Østjyllands Politi en
forespørgsel til Odder
Kommunes
miljømyndighed og
byggemyndighed
Odder Kommune
indsamler oplysninger
og besvarer Østjyllands
Politis forespørgsel.

Myndighederne indsamler
oplysninger og besvarer
Østjyllands Politis
forespørgsel.
Østjyllands Politi samler
svarene, vurderer dem og
fremsender indstilling med
forslag til sagens
afgørelse til Ledelse &
Udvikling i Odder
Kommune, som yder
sekretariatsbistand til
Bevillingsnævnet.

Ledelse & Udvikling i
Odder Kommune
udarbejder dagsorden til
Bevillingsnævnet om
sagens behandling.
Bevillingsnævnet eller
Bevillingsnævnets
formand træffer
afgørelse i sagen.
Ledelse & Udvikling
udarbejder skriftlig
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afgørelse i sagen og
sender afgørelse til
Østjyllands Politi samt til
ansøger/anmelder (eboks).
Østjyllands Politi afslutter
sagen.
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