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1. Formål og indhold. 

 

Restaurationsplan for Frederiksberg Kommune blev første gang udarbejdet i 1998 på baggrund af 

følgende kommissorium:  

 

”Planens formål er at sikre et selvstændigt og varieret restaurationsliv for Frederiksberg, således at 

restaurationslivet på Frederiksberg fortsat er velfungerende og alsidigt. Planen skal samtidig tilgo-

dese borgernes og de erhvervsdrivendes berettigede forventninger om et ikke unødigt koncentreret 

restaurationsliv i boligkvarterer og ved uddannelsesinstitutioner.” 

 

Efter § 12 stk. 5 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed er der direkte hjemmel til at anlægge 

planmæssige hensyn ved tildeling af bevillinger. Kommunens planmæssige grundlag og udvikling 

har derfor en selvstændig betydning ved tildeling af bevilling.   

 

Den reviderede udgave af restaurationsplanen er fortsat søgt tilpasset kommuneplanbestemmelser-

ne, herunder den overordnede målsætning for Frederiksberg i relation til blandt andet et varieret 

restaurationsmiljø som del af serviceerhvervene.  

 

Ved revisionen er der foretaget en beskrivelse af, hvor café- og restaurationsvirksomheder kan pla-

ceres i overensstemmelse med gældende Kommuneplan 2004. 

 

Revisionen af restaurationsplanen har taget udgangspunkt i, at restaurationsplanen - ud over at 

være et redskab i planlægningsmæssig henseende - også skal kunne fungere som en orientering for 

kommende ansøgere om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer, tilladelse til udvidet åbningstid 

m.v. 

 

Restaurationsplanen indeholder således en kort orientering om, hvorledes der skal forholdes, når 

der skal søges om alkoholbevilling eller fornyelse heraf, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid, 

udeservering m.v.  

 

Der henvises i den forbindelse til Bevillingsnævnets hjemmeside: www. Frederiks-

berg.dk/Borgerservice/Erhverv/Alkoholbevilling vedrørende de mere konkrete retningslinjer for ud-

fyldelse af ansøgninger og hvilke oplysninger i form af bilag m.v., som skal vedlægges den enkelte 

ansøgning, afhængig af, hvad ansøgningen vedrører, herunder om der er tale om ansøgning fra 

personer eller selskaber/foreninger. Herudover gives der på hjemmesiden en orientering om sags-

behandlingen og de krav, der stilles henholdsvis fra politi og Bevillingsnævnet.   

 

Endelig henvises til Bevillingsnævnets seneste årsberetning 2006, som også kan læses på hjemme-

siden. 

 

2. Planbestemmelser. 

 

En kommuneplan fastlægger dels de overordnede retningslinjer for byens udvikling, dels rammerne 

for de mere detaljerede lokalplaner. 
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Størstedelen af Frederiksberg Kommune er omfattet af lokalplaner og byplanvedtægter – sammen-

lagt ca. 115. 

 

For områder, der er omfattet af en lokalplan, gælder således lokalplanens bestemmelser.  

 

Lokalplanerne er som hovedregel i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser og me-

re detaljerede. 

 

For områder, der ikke er omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter, gælder kommuneplanens 

rammebestemmelser om anvendelse og bebyggelse. 

 

    I Kommuneplan 2004 er det overordnet fastlagt, hvor der kan åbnes mulighed for at placere ser-

viceerhverv – herunder café- og restaurationsvirksomheder.  

 

    Café- og restaurationsvirksomheder kan lokaliseres i såvel de stationsnære centerområder (center-

område ved Frederiksberg og Fasanvej stationer samt centerområde ved Flintholm station) som de 

stationsnære blandede bolig- og erhvervsområder (området omkring Nimbusparken samt Porce-

lænshaven) og de stationsnære områder til kontor- og serviceerhverv (området omkring Forum 

station samt området med Codanhus).  

 

Herudover kan der i etageboligbebyggelsen langs de større veje i forskelligt omfang etableres kon-

tor- og serviceerhverv – herunder café– og restaurationsvirksomhed.  

 

Kommuneplanen 2004 indeholder mere detaljerede bestemmelser for de enkelte strækninger.  

 

De primære centerstrøg Gammel Kongevej, Falkonér Allé og Godthåbsvej er omfattet af en lokal-

plan, der tager sigte på at sikre, at stueetagen langs centerstrøgene fortrinsvis reserveres til publi-

kumsorienterede serviceerhverv – herunder restauranter og lignende. 

 

Kommuneplan 2004, lokalplaner og byplanvedtægter kan læses på Frederiksberg Kommunes 

hjemmeside: www.Frederiksberg.dk/Byplan/trafik og parkering/byplanlægning.  

 

Henvendelse om evt. spørgsmål vedrørende lokalplaner m.v. kan også rettes til Teknisk direktorat, 

Plan- og Miljøafdelingen, Frederiksberg Rådhus, 2000 F, telefon 38212121 eller e-mail: planog-

miljø@frederiksberg.dk  

 

./. Som bilag til Restaurationsplanen vedlægges kort over de fremtidige byudviklingsområder. 

      

3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger. 

  

    Befolkningstallet i Frederiksberg Kommune udgjorde pr. 1. januar 2007 i alt 92.430 indbyggere mod 

89.290 indbyggere pr. 1. januar 1997. Det vil sige en mindre stigning på 3.140 personer over 10 

år. 

      

Ultimo december 1997 var der meddelt 170 alkoholbevillinger.  
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Antallet af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling på Frederiksberg har gennem en længe-

re årrække ikke haft de store udsving, men har ligget omkring 175 restaurationsvirksomheder for-

delt på egentlige spiserestauranter, cafeer, bodega/pub, diskoteker, klubber/foreningslokaler (for 

eksempel kulturelle foreninger, sportsklubber og beboerforeningers møde-/samlingslokaler) og kul-

turelle institutioner (for eksempel teatre, biografer, museer m.v.).  

 

Det er ikke muligt at opgøre, hvorledes bevillingerne fordeler sig på de enkelte restaurationskatego-

rier, idet grænserne er flydende og relaterer sig til virksomhedens koncept.  

 

Den mindre stigning i antallet af virksomheder med alkoholbevilling indenfor de senere år må blandt 

andet. tilskrives udvikling i alsidige cafémiljøer langs METRO-linjen, herunder i umiddelbart tilknyt-

ning til Solbjerg Plads mellem Handelshøjskolen, Biblioteket og Frederiksberg-Centret, sammen-

holdt med trenden, at flere og flere gæster tiltrækkes af de forskellige cafémiljøer.  

 

Også på hovedstrøgene som for eksempel Falkonér Allé, Gammel Kongevej og Godthåbsvej er der 

meddelt alkoholbevilling til nye virksomheder med helt nye koncepter.  

 

Således udgjorde restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling pr. 31. december 2003 i alt 177. 

Dette tal steg til 184 restaurationer med alkoholbevilling pr. 21. december 2004 og var uændret 

med udgangen af år 2005. Antallet er nu faldet til 182 virksomheder med alkoholbevilling pr. 31. 

december 2006. 

 

Mange af de bestående virksomheder med alkoholbevilling kan også betegnes som værende under 

løbene udvikling og tilpasning til trends i restaurationsmiljøet, blandt andet i forbindelse med ny 

bevillingsindehaver, der ofte medfører ændringer i konceptet.  

 

Endelig giver de seneste ændringer i restaurationsloven, jævnfør nærmere nedenfor, også mulighed 

for mere varierede driftsformer. 

 

Det er politiets vurdering, at bevillingsantallet fordelt på de mangeartede restaurationsvirksomhe-

der ikke i sig selv giver anledning til væsentlige generelle problemer af ordens- eller politimæssig 

karakter.  

 

De meddelte tilladelser til udvidede åbningstider, herunder udeservering i sommerhalvåret i private 

gårdmiljøer, har i øvrigt heller ikke givet anledning til væsentlige generelle problemer, ligesom der 

ikke synes at være væsentlige problemer med café- og restaurationsvirksomheder i nærheden af 

uddannelsesinstitutioner.  

 

4.  Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn: 

 

Nævnets lovgrundlag og sammensætning. 

 

Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse nr. 786 af 9. august 2005 om restaurations- og 

hotelvirksomhed m.v. (Restaurationsloven) 
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Ifølge restaurationslovens § 10, stk. 2, gives og fornys alkoholbevilling af kommunalbestyrelsen (på 

Frederiksberg af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 3) efter forhandling 

med politiet. 

 

Københavns Bevillingspoliti, Hørhusvej 7, 2300 København S, modtager og behandler ansøgninger i 

henhold til ovennævnte lov og udfærdiger indstilling til Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn, 

c/o Frederiksberg Rådhus, Juridisk Sekretariat, der er sekretariat for nævnet, jævnfør nærmere 

herom nedenfor. 

 

Bevillingsnævnet har syv medlemmer. Politidirektøren for Københavns Politi eller dennes repræsen-

tant er født medlem, mens de øvrige seks medlemmer udpeges af partierne i Frederiksberg Kom-

munalbestyrelse for en 4-årig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode, jævnfør re-

staurationslovens § 10.  

 

Brancheforeningen Horesta og Restaurationsbranchens Forbund er ikke repræsenteret i Nævnet. 

 

Bevillingsnævnet holder normalt møde én gang i hvert kvartal. Der er ikke offentlig adgang til mø-

derne. 

 

I valgperioden 2006 - 2009 er medlemmerne af Bevillingsnævnet: 

 

Marina Willems (formand) (C) 

Jørn Ingemann Christensen (A) 

Peter Jægerskou (B) 

Roman Smigielski (C) 

Thomas Kjeldsmark (V) 

Mariann Krieger (Ø) 

Vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller, Københavns Politi 

 

Efter restaurationslovens § 12 skal der ved udstedelse af alkoholbevillinger iagttages samfunds-

mæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.  

 

Der kan navnlig lægges vægt på: 

 

1. “Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der kan 

øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er 

grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 

2. Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at an-

søgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, 

3. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbud-

get for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden vil blive dre-

vet for ansøgerens egen regning og risiko, 

4. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, 
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5. Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således 

at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksom-

heder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre in-

stitutioner, der søges af unge, 

6. Om der, som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alko-

holbevilling, kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller or-

densmæssige problemer, eller 

7. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale 

og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.” 

 

Der kan ikke uden tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gives alkoholbevilling til selskaber 

m.v., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller selskaber, hvor nogle af medlemmer-

ne af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. 

 

5.  Lovgrundlag for meddelelse af alkoholbevilling. 

 

5.1 Restaurationsloven 

 

Alkoholbevilling gives og fornys af bevillingsnævnet efter forhandling med politiet, jævnfør restaura-

tionslovens § 10, stk. 2, jævnfør stk. 3.  

 

Ifølge restaurationslovens § 10, stk. 1, må stærke drikke kun serveres i virksomheder med alkohol-

bevilling. 

 

Stærke drikke defineres i restaurationslovens § 1, stk. 4, som 

1) vin, frugtvin og andre ved alkoholgæring fremkomne drikke med over 2,5 pct. vol. alkohol, 

2) destillerede alkoholiske (etanolholdige) drikke, 

3) øl med 2,8 pct. vol. alkohol (etanol) eller derover, og 

4) drikke tilsat de i nr. 1 - 3 nævnte drikke. 

 

Ved servering forstås salg af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Dette kræver 

en alkoholbevilling. 

 

Virksomheder, der serverer spise- og drikkevarer til indtagelse i eller ved salgsstedet, omtales alle 

som restaurationsvirksomheder - uanset om der er tale om et diskotek, en café eller en restaurant. 

 

Ansøgning om alkoholbevilling indgives normalt samtidig med ansøgning om næringsbrev. Der kan 

ikke meddeles alkoholbevilling, hvis der ikke samtidig er et næringsbrev. 

 

Det er vigtigt at ansøge om alkoholbevilling og næringsbrev så tidligt som muligt, fordi virksomhe-

den ikke må åbne, før der foreligger næringsbrev og alkoholbevilling, og der må påregnes en vis 

sagsbehandlingstid, inden der meddeles alkoholbevilling. 

 

Frederiksberg Kommunens Bevillingsnævn giver ikke forhåndstilkendegivelser om eventuel medde-

lelse af alkoholbevilling, da en forhåndstilkendegivelse kan give uberettigede forventninger, som 

måske ikke kan opfyldes, når alle oplysninger foreligger sammen med ansøgningen. 
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5.1.1. Næringsbrev 

 

Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer m.v., 

skal i henhold til restaurationslovens § 2 have næringsbrev som restauratør og hotelvært til hvert 

forretningssted. Næringsbrevet udstedes af politidirektøren i den politikreds, hvor forretningsstedet 

findes.  

 

For virksomheder beliggende i Frederiksberg Kommune er det Københavns Politi, som henvendelse 

om næringsbrev skal rettes til. Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt, 

og før lokalerne er godkendt af bygnings-, miljø-, brand- og sundhedsmyndigheder m.v. 

 

Ved bevillingsnævnets meddelelse af forlængelse af alkoholbevilling skal næringsbrevet påtegnes 

om forlængelsen af Københavns Politi samtidig med udstedelsen af bevilling for den ny bevillingspe-

riode. 

 

Næringsbrev kan nægtes, såfremt ansøgeren personligt eller selskabet, jævnfør restaurationslovens 

§ 3, stk. 3, jævnfør § 4, stk. 1, har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb 

i størrelsesorden 50.000 kr. og derover eller hvis ansøgeren er straffet for et forhold, der begrunder 

en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, jævnfør straffelovens § 78 stk. 2.  

 

5.1.2. Næringsbasen 

 

Fra den 1. juli 2005 skal alle fødevarebutikker og restaurationsvirksomheder være optaget i et regi-

ster i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for lovligt at kunne drive fødevarebutik eller restauration. Det 

gælder uanset, hvornår fødevarebutikken eller restaurationsvirksomheden har påbegyndt sin virk-

somhed.  

 

Registret, der kaldes Næringsbasen, indeholder udover en oversigt over alle fødevarebutikker og 

restaurationer også indehaverens navn og adresse på butikken/restaurationen.  

 

Registret er offentligt tilgængeligt og kan ses på www.Virk.dk/naeringsbasen. 

 

6. Behandling af ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse, bestyrergodkendelser, udvidet 

åbningstid m.v. 

 

6.1. Alkoholbevilling. 

 

Hvis en person eller et selskab/forening (juridisk person) ønsker alkoholbevilling til en restaurati-

onsvirksomhed i Frederiksberg Kommune (restaurant, café, natklub, bar, bodega m.v.), skal ansøg-

ning herom indgives til Københavns Politi på en særlig formular.  

 

Formularen kan hentes på politiets hjemmeside www.politi.dk. På kommunens hjemmeside er der 

under Bevillingsnævnet et link hertil, jævnfør ovenfor. 
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Såfremt virksomheden drives i selskabsform kan blot én for selskabet tegningsberettiget person 

underskrive ansøgningen om alkoholbevilling. Det kræver dog, at der foreligger en skriftlig doku-

mentation for, at vedkommende er tegningsberettiget, samt at det er anmeldt til Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen. Det vil altså sige, at hele bestyrelsen og direktionen ikke behøver at underskrive 

ansøgningen. 

 

Når ansøgningen er modtaget hos politiet, foretages den første behandling af sagen, herunder sikres 

det, at alle betingelser i medfør af restaurationsloven for meddelelse af alkoholbevilling er opfyldt. 

 

Politiet vil normalt udstede en midlertidig alkoholbevilling, der er gældende, indtil Bevillingsnævnet 

træffer afgørelse i sagen. At politiet udsteder en midlertidig alkoholbevilling er ikke en garanti for, at 

Bevillingsnævnet meddeler alkoholbevilling. 

 

Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der har næringsbrev og er fyldt 25 år, eller, hvis ansø-

geren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. Ansøgeren må ikke 

være umyndiggjort eller under lavværgemål. 

 

Er ansøgeren et selskab m.v., skal direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmer-

ne opfylde ovenstående alderskrav, ligesom de skal opfylde samme personlige betingelser som ved 

alkoholbevilling til personer. 

 

I ansvarlige interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ud ansvarlige deltagere have 

alkoholbevilling. 

 

Politiet undersøger desuden, om ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at anta-

ge, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jævnfør restaurationslovens § 12. Det-

te sker i praksis blandt andet ved at undersøge, om ansøgeren inden for de seneste 5 år har begået 

strafbare forhold. 

 

Ved selskaber m.v. undersøger politiet både selskabet, direktionens og bestyrelsens medlemmer for 

strafbare forhold. 

 

Endvidere undersøger politiet de økonomiske forhold - både ansøgerens og virksomhedens – herun-

der om der er offentlige restancer. 

 

Politiet vil ofte foretage virksomhedsbesøg i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling, både 

for at træffe ansøgeren og for at besigtige lokalerne med hensyn til størrelse, indretning og karakter 

i øvrigt af virksomheden. 

 

I forbindelse med udstedelse af en midlertidig alkoholbevilling og inden en ansøgning om alkoholbe-

villing kan færdigbehandles hos politiet, skal der således foreligge en ibrugtagningstilladelse af loka-

lerne, som skal være godkendt af bygnings-, sundheds-, brand- samt miljømyndighederne (sidst-

nævnte blandt andet af hensyn til eventuel støj fra virksomheden). 
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Når politiet har sikret sig, at alle godkendelser og alle relevante oplysninger om ansøgeren forelig-

ger, videresendes ansøgning om alkoholbevilling til Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn sam-

men med en indstilling om, hvorvidt der bør udstedes alkoholbevilling.  

 

Når ansøgningen er modtaget i kommunen, skrives der på baggrund af oplysningerne i sagen samt 

politiets indstilling en samlet indstilling til Bevillingsnævnet om, hvorvidt der bør gives alkoholbevil-

ling.  

 

Bevillingsnævnet kan ifølge restaurationslovens § 12 ved afgørelsen tage samfundsmæssige, 

ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.  

 

Der kan navnlig lægges vægt på ansøgerens vandelsmæssige forhold (strafbare forhold), forret-

ningsmæssige og/eller branchemæssige kvalifikationer, økonomiske forhold, finansieringsplan, 

drifts- og likviditetsbudget samt størrelse, indretning og karakter i øvrigt af virksomheden samt 

dennes beliggenhed.  

 

En alkoholbevilling gives ifølge restaurationslovens § 10, stk. 2, for maksimalt 8 år. Bevillingsnæv-

net kan vælge at begrænse bevillingens løbetid til for eksempel 4 år, 2 år eller mindre, hvis ansøge-

rens samlede forhold efter restaurationslovens § 12 (som ovenfor anført) ikke skønnes at berettige 

til en alkoholbevilling for 8 år. 

 

6.2. Fornyelse af alkoholbevilling. 

 

Når bevillingens gyldighedstid udløber, bortfalder bevillingen, jævnfør restaurationslovens § 18, stk. 

1, nr. 2, og der skal derfor søges om fornyelse af alkoholbevilling. Ansøgningsskema om fornyelse 

af alkoholbevilling kan findes på www.politi.dk. 

 

Skemaet udfyldes og sendes til Københavns Politi. Hele skemaet skal udfyldes, herunder også punk-

tet om, hvorledes virksomheden drives, virksomhedens størrelse, antal sidepladser og åbningstiden, 

jævnfør restaurationslovens § 12, stk. 1, pkt. 4. 

 

Der gøres opmærksom på, at der samtidig skal søges om eventuelt fortsat bestyrergodkendelse og 

fortsat tilladelse til udvidet åbningstid, da både en bestyrergodkendelse og en tilladelse til udvidet 

åbningstid til en virksomhed med alkoholbevilling kun er meddelt for samme tidsrum som bevillin-

gen.  

 

Virksomhedens seneste årsregnskab skal være vedlagt ansøgningsskemaet om fornyelse af alko-

holbevilling. Er der forløbet en længere periode siden afslutningen på regnskabsåret, bedes desuden 

vedlagt balance, udkast til nyt årsregnskab eller andet for den mellemliggende periode. 

 

Når politiet har modtaget ansøgningsskemaet, foretager politiet en vurdering af, om ansøgeren op-

fylder betingelserne for meddelelse af fornyelse af alkoholbevilling ved en konkret vurdering af for-

løbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om ansøgeren siden sidste bevillingsansøgning 

eventuelt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive 

drevet på forsvarlig måde, jævnfør restaurationslovens § 12.  

 

 10

http://www.politi.dk/


Politiet undersøger desuden, om ansøgeren eller virksomheden er i skatte- eller momsrestance. 

 

6.3. Godkendelse af bestyrer. 

 

For godkendelse af bestyrer henvises til restaurationslovens § 8 og § 15. Ansøgningsskema, der kan 

hentes på www.politi.dk, skal sendes til Københavns Politi. Ansøgeren er bevillingshaveren og ikke 

bestyreren. 

 

Den daglige drift skal ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden fra flere 

forretningssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige forretningsste-

der skal ledes af en bestyrer. Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksom-

hedernes forretningssteder ledes af en bestyrer. 

 

Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med serve-

ring og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer dagligt for 

at varetage indkøb og regnskab eller lignende. 

 

Bestyreren skal således ikke have alkoholbevilling, men udelukkende godkendes.  

 

Ved vurderingen af, om bestyreren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at 

bestyreren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde, lægger bevillingsnævnet særlig vægt på, 

om den anmeldte bestyrer er kendt i kriminalregistret for spiritus- eller promillekørsel, overtrædelse 

af restaurations- eller miljølovgivningen, vold eller tyveri. 

 

6.4. Udvidet åbningstid. 

 

Efter restaurationslovens § 28, stk. 1, skal restaurationsvirksomheder, hvortil der er offentlig ad-

gang, være lukket i tiden fra kl. 24.00 til kl. 05.00. 

 

Af lovens § 28, stk. 4, fremgår det dog, at 

”Den stedlige bevillingsmyndighed kan dog med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer 

har åbent i den almindelige lukketid, jævnfør stk. 1, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige 

samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og 

driftsform skønnes forsvarligt.” 

 

Der skal således søges om tilladelse til at holde en restaurationsvirksomhed åben i tidsrummet mel-

lem kl. 24.00 og kl. 05.00. Dette gælder virksomheder både med og uden alkoholbevilling. 

 

Ansøgning herom skal indsendes til Københavns Politi. Der er ingen formkrav for ansøgningen. Til-

ladelsen gives af Bevillingsnævnet. 

 

Der skal foreligge dokumentation for, at udlejeren af lokalerne har givet tilladelse til, at virksomhe-

den har åbent i den almindelige lukketid. Fremgår det direkte i lejekontrakten, at udlejer er indfor-

stået med, at virksomheden har åbent til et bestemt tidspunkt efter kl. 24.00, kan lejekontrakten 

indsendes som dokumentation. Ellers skal der indsendes en ejererklæring, hvor dette fremgår. 
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Som udgangspunkt vil den stedlige ejerforening eller andelsboligforening blive hørt i forbindelse 

med en ansøgning om tilladelse til udvidet åbningstid. Dette vil dog normalt kun ske i forbindelse 

med, at der tidligere har været klager over støj m.v. fra virksomheden, eller hvis virksomheden 

tidligere har haft en tilladelse til udvidet åbningstid, som er blevet inddraget grundet fx miljø- eller 

ordens- og ædruelighedsmæssige årsager. 

 

Som det fremgår af § 28, stk. 4, skal politiet give samtykke, før der kan gives tilladelse til udvidet 

åbningstid. Hvis politiet ikke kan anbefale, at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til virksom-

heden, vil tilladelse ikke blive givet. 

 

Når Bevillingsnævnet skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til udvidet åbningstid, vil næv-

net tage hensyn til, hvilken åbningstid de øvrige restaurationsvirksomheder har i området. Nævnet 

vil normalt tilstræbe, at alle restaurationsvirksomheder i et område har samme seneste lukketid. 

 

Nævnet vil også tage hensyn til, hvor virksomheden er beliggende. Er virksomheden beliggende i et 

rent boligområde, vil nævnet være mere tilbageholdende med at give tilladelsen. Dette gælder lige-

ledes, hvis virksomheden for eksempel er beliggende i en ældre ejendom, hvor det kan være svært 

at støjisolere tilstrækkeligt. 

 

Ifølge lovens § 28, stk. 9, kan Bevillingsnævnet tilbagekalde en tilladelse til udvidet åbningstid, 

såfremt det findes påkrævet af miljømæssige hensyn. 

 

Det vil sige, at hvis der er dokumenteret berettigede klager over støj fra virksomheden, kan bevil-

lingsnævnet tilbagekalde en tilladelse til udvidet åbningstid. 

 

Frederiksberg Kommunalbestyrelse vedtog den 23. maj 2000 støjforskrifter for blandt andet re-

staurationsvirksomheder. Faldet i antallet af klager over støjgener må tilskrives udsendelse af disse 

retningslinjer for støjgener. 

 

På samme måde kan tilladelsen tilbagekaldes, hvis politiet anmoder om det af ordens- eller ædrue-

lighedsmæssige årsager. 

 

Bevillingsnævnets Sekretariat er af Nævnet bemyndiget til efter anbefaling fra politiet at meddele 

restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling enkeltstående nattilladelser (udvidelse af åbnings-

tid) i tilfælde af særarrangementer. 

 

6.5. Samdrift – butik/restauration. 

 

Fra den 1. juli 2005 er det blevet muligt at have detailsalg (men ikke servering) fra restaurations-

virksomheder i den almindelige lukketid mellem kl. 24 til kl. 5, jævnfør restaurationslovens § 28, 

stk. 8, og at foretage servering af spise- og drikkevarer fra detailbutikker.  

 

Ved detailsalg fra butikker og restaurationsvirksomheder vil reglerne i lov om detailsalg fra butikker 

m.v. gælde, jævnfør restaurationslovens § 25, stk. 1, og ved servering vil reglerne i restaurations-

loven gælde.  
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Det betyder, at der ikke vil kunne ske servering af alkohol i en butik, medmindre butikken samtidig 

har opnået næringsbrev og alkoholbevilling hertil på lige fod med restaurationsvirksomheder, jævn-

før restaurationslovens § 24, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.  

 

Ved bevillingsansøgninger i forbindelse med samdrift skal bevillingsmyndigheden – som det er til-

fældet med almindelig restaurationsdrift – inddrage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og 

dermed sammenhængende hensyn. Endvidere skal alle regler for restaurationsdrift være opfyldt 

ved servering, herunder regler om indretning, brandsikkerhed, hygiejne m.m. 

 

6.6. Udeservering. 

 

Ønskes udeservering på offentlig grund - det vil sige for eksempel på offentligt fortov - skal an-

søgning herom ske til Frederiksberg Kommune, Vej- og Parkafdelingen. Udeservering på offentlig 

grund skal ophøre senest kl. 24.00. 

 

Ønskes udeservering på privat grund i umiddelbart tilknytning til virksomheden – for eksempel en 

privat gårdhave - skal tilladelse hertil søges hos ejeren af grunden. 

 

Har man fra ejeren af grunden fået tilladelse til udeservering, skal udeservering på privat grund 

ophøre senest kl. 24.00. 

 

Fremgår det af lejekontrakt, ibrugtagningstilladelse eller andet, at udeservering skal ophøre fra et 

tidligere tidspunkt, er det det tidligste tidspunkt, der er gældende. 

 

Senest ved tidspunktet for ophør af udeserveringen skal gæster og personale være gået indenfor, 

og oprydning m.v. skal være afsluttet samtidig. Dette meddeler Bevillingsnævnet i forbindelse med 

tildeling af tilladelse til udvidet åbningstid.  

 

Bevillingsnævnet kan beslutte, at enkelte virksomheder skal ophøre med udeservering på privat 

grund på et tidligere tidspunkt, hvis det grundet væsentlige klager over støj m.v. findes nødvendigt 

af miljømæssige årsager. 

 

Der gøres opmærksom på, at hvis udeserveringen ikke er beliggende i umiddelbart tilknytning til 

virksomheden - for eksempel hvis udeserveringen er beliggende på den anden side af gaden - skal 

der søges om alkoholbevilling til udeserveringen på dette sted, da alkoholbevilling gives til en be-

stemt adresse. 

 

6.7. Bortfald af alkoholbevilling. 

 

Efter restaurationslovens § 18 kan en bevilling blandt andet bortfalde, når bevillingens gyldighedstid 

udløber, uden at fornyelse finder sted, når bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev eller 

ikke overholder en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for udstedelse af bevillingen. 
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6.8. Anke af afgørelse. 

 

Giver Bevillingsnævnet en ansøger afslag eller kun delvis medhold i ansøgningen om alkoholbevil-

ling eller fornyelse heraf (for eksempel hvis en alkoholbevilling tidsbegrænses), kan afgørelsen in-

den 4 uger fra meddelelsen ankes til Magistraten, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, jævn-

før restaurationslovens § 10, stk. 4. 

 

Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn, oktober 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Willems 

Formand 
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