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Restaurationsplan
Indledning
Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af
alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan. Restaurationsplanen regulerer,
under hvilke betingelser restauratører og festarrangører kan få en alkoholbevilling. Det er lov om
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven), som danner grundlag for
tildeling af alkoholbevillingen.
I Rudersdal Kommune er der ca. 50 restauratører, som har en alkoholbevilling. Langt størstedelen
er spisesteder, hvilket fremgår af den vedlagte oversigt.
Formål
Restaurationsplanen har til formål at beskrive, hvilke betingelser restauratører skal opfylde for at få
en alkoholbevilling.
Samtidig bidrager restaurationsplanen til at vejlede borgerne om de retningslinjer, der gælder for
restaurationsvirksomheder.
Restaurationsloven
Loven omfatter restaurationsvirksomhed, hvorved forstås selvstændig erhvervsvirksomhed ved
servering af stærke drikke. Endvidere omfatter loven servering af stærke drikke ved enkeltstående
arrangementer. Stærke drikke skal forstås som drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller
derover.
Bevillingsmyndigheden
I Rudersdal kommune er det Økonomiudvalget, der træffer afgørelser i sager om alkoholbevilling,
godkendelse af bestyrere og tilladelser til udvidet åbningstid.
Økonomiudvalget har dog meddelt delegation, således at forvaltningen i samarbejde med politiet
kan meddele følgende tilladelser og godkendelser:


Fornyelse af alkoholbevilling i eksisterende forretningssteder, herunder åbningstid, nye ejere og
nye bestyrere

Proces
Ansøgeren skal sende sin ansøgning til politiet. Herefter modtager Rudersdal Kommune politiets
indstilling og færdigbehandler ansøgningen. Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om en
alkoholbevilling kan gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og
hermed sammenhængende hensyn. Ligeledes ser bevillingsmyndigheden på de økonomiske
forhold.
Hvis der gives afslag eller en bevilling på vilkår, vil afgørelsen blive begrundet, og der gives en
klagevejledning.
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Det er kommunalbestyrelsen, der er klageinstans i forhold til afslag på en alkoholbevilling.
Indbringelsen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afslaget er
meddelt ansøgeren.
Ansøgning om alkoholbevilling
En ansøgning om alkoholbevilling skal søges via Politiet. I Rudersdal Kommune skal ansøgningen
sendes til Nordsjællands Politi. Ansøgningsskemaet kan hentes på Politiets hjemmeside, som kan
ses her: http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/Borgerservice/Tilladelser/Alkoholbevilling/
Politiet undersøger, om betingelserne for at imødekomme en ansøgning er opfyldt. I den
forbindelse undersøger Politiet bl.a. ordensmæssige og vandelsmæssige forhold og indhenter
oplysninger fra SKAT.
Efter restaurationsloven stilles der særlige krav til en ansøger af en alkoholbevilling. Ansøgeren
skal:







Være fyldt 25 år eller 23 år, hvis ansøger er uddannet inden for hotel- og restaurationsfaget,
Have et næringsbrev til det pågældende forretningssted,
Ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs,
Ikke være umyndig eller under værgemål,
Ikke have forfalden gæld til det offentlig på 50.000 kr. eller derover, og
Ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af hvervet.

For at få et næringsbrev kræver det, at ansøgeren er optaget i næringsbasen, som er et register
under Erhvervsstyrelsen.
Det er også muligt for selskaber at få en alkoholbevilling. Kravene til selskaber er følgende:









Selskabet har et næringsbrev til det pågældende forretningssted,
Selskabet har ikke forfalden til gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
Der ikke forligger forhold, som er til hinder for at meddele bevilling efter § 16, stk. 1, 2 og 5.,
Direktionens medlemmer eller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne for
en almindelige ansøger, dog med undtagelse næringsbrev og ikke have anmeldt
betalingsstandsning eller være under konkurs, og
Der ikke for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne foreligger
omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, og som er til hinder for meddelelse
af alkoholbevilling.
Et selskab skal altid ledes af en godkendt bestyrer.

Bevillingsmyndigheden har mulighed for at undtage, at direktionens medlemmer eller flertallet af
Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne for en almindelig ansøger. Eventuelle ændringer i
bestyrelse og direktion skal altid sendes til bevillingsmyndigheden via Politiet, som undersøger om
betingelserne er opfyldt.
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Godkendelse af bestyrer
Ansøgning om godkendelse af bestyrer sker typisk i forbindelse med ansøgning om
alkoholbevilling. Det er bevillingsmyndigheden, som godkender bestyrer.
Restaurationsloven stiller særlige krav til bestyreren. Bestyreren skal opfylde følgende betingelser:



Være fyldt 25 år eller 23 år hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og
restaurationsfaget,
Ikke være umyndig, under værgemål eller under samværgemål

Finansiering
Ansøger og bestyrer må ikke uden tilladelse fra Erhvervsstyrelsen lade sig finansiere helt eller
delvis ved lån under nogen form, indskud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillelse af nogen, som
fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
Diskoteksvilkår
Ved diskoteker vil der typisk blive stillet særlige vilkår. Vilkårene vil typisk være krav om dørmænd,
ikke unge under 18 år efter kl. 24.00, videoovervågning og narkotikaskiltning.
Dørmænd
Bevillingsmyndigheden kan meddele påbud om, at der i en restaurationsvirksomhed skal anvendes
dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en forsvarlig drift.
Dørmænd i restaurationsvirksomheder skal være autoriserede. Autorisationen meddeles af
politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren bo. Autorisationen er gældende i hele landet.
Der er følgende krav til en autorisation som dørmand:





Være fyldt 18 år,
Opfylde de krav til uddannelse som Erhvervsstyrelsen fastsætter,
Ikke være dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet,
jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
Ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve
hvervet på forsvarlig måde.

Alkoholbevillingens varighed og fornyelse
Udgangspunktet er, at en alkoholbevilling gælder for et tidsrum af 8 år, dog kan alkoholbevillingen
efter omstændighederne begrænses, herunder tidsmæssigt, og betinges af vilkår.
Fornyelse af en alkoholbevilling skal ansøges hos Nordsjællands Politi i god tid inden udløb af den
eksisterende bevilling. Bevillingen bortfalder, hvis den ikke bliver fornyet.
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Lejlighedsbevillinger
I forbindelse med enkeltstående arrangementer skal der også ansøges om alkoholbevilling, såfremt
der sælges alkohol. Dette kaldes en lejlighedsbevilling. Ansøgningen skal indsendes til Politiet. Her
kan der ses mere om lejlighedstilladelser:
http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/Borgerservice/Tilladelser/Lejlighedstilladelse/
Udvidet åbningstid
Udgangspunktet er, at en alkoholbevilling giver mulighed for, at der serveres alkohol frem til kl.
24.00, som er den normale lukketid i Rudersdal Kommune. Det er dog muligt at ansøge om en
nattilladelse, således at der er mulighed for at udskænke alkohol frem til henholdsvis kl. 02.00 eller
05.00. Dette vil blive behandlet efter forhandling med politiet.
Politiet kan ved særlige lejligheder tillade længere åbningstid. Politiet kan fx give tilladelse til, at alle
restauranter nytårsnat kan holde åbent til kl. 05.00. Politiet skal underrettes senest 3 dage, inden
arrangementet holdes.
I forbindelse med tilladelser til udvidet åbningstid, tages der hensyn til miljø- og samfundsmæssige
og ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn. Ligeledes kan der stilles en række krav fx. krav om
dørmand.
Udeservering
Hvis der ønskes tilladelse til udendørsservering fra en restaurationsvirksomhed, skal der indgives
en særskilt ansøgning herom til Rudersdal Kommune.
Ansøgningen skal sendes til sekretariat@rudersdal.dk.
Videoovervågning
Etablering af videoovervågning kan stilles som en betingelse for at opnå en alkoholbevilling. Dette
vil altid ske på baggrund af en konkret vurdering og i samarbejde med politiet.
Optræden
Optræden for offentligheden på restaurationer, hvorfra der udskænkes alkohol, kræver politiets
tilladelse.
Gevinstgivende spilleautomater
Opsætning af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, skal ansøges hos
Spillemyndigheden. Ansøgningsblanketten kan ses på Spillemyndighedens hjemmeside, som er
www.spillemyndigheden.dk.
Spillemyndigheden kan give en tilladelse, som ikke kan udnyttes på grund af kommunale forhold.
Det er derfor vigtigt, at kommunen kontaktes. Kommunen har fx mulighed for at nedlægge et forbud
i medfør af planlovens § 12 eller § 14, eller der kan være en lokalplan, som forhindrer ibrugtagelsen
af tilladelsen. Ligeledes kan der være krav om byggetilladelse, opfyldelse af brandkrav mv.
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I Rudersdal Kommune er det Byplan, som behandler sager om lokalplaner og byggetilladelser.
Byplan kan kontaktes på mail byplan@rudersdal.dk.
Bortfald af alkoholbevilling
En alkoholbevilling bortfalder i følgende situationer:






Når bevillingshaveren dør, dog kan ægtefælle overtage bevillingen, hvis betingelserne er
opfyldt,
Når bevillingens gyldighed udløber, uden at fornyelse finder sted,
Når bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen,
Hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev, eller
Når en stillet betingelse eller betingelserne for bevillingen ikke længere er opfyldt

Bevillingshaveren er ansvarlig for at underrette bevillingsmyndigheden, hvis en alkoholbevilling ikke
udnyttes.
Tilbagekaldelse/ Inddragelse
En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis:
1) Bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for
alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller
2) Der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive
restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde.
Afgørelser om frakendelser under ad 1) træffes af domstolene. Afgørelser om tilbagekaldelse under
ad 2) træffes af bevillingsnævnet efter forslag fra Politiet, og afgørelsen kan indbringes for
domstolene.
Begæring om indbringelse for domstolene skal være modtaget hos bevillingsmyndigheden senest 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt.
En alkoholbevilling kan fratages af kommunalbestyrelsen, hvis indehaveren har forfalden gæld til
det offentlige på mindst 100.000 kr. Alkoholbevillingen kan fratages for et tidsrum af 1 til 5 år eller
indtil videre. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Indbringelsen skal være modtaget hos
kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.
Ikrafttræden
Restaurationsplanen er trådt i kraft ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse den 22. maj
2013.
Bilag
1. Oversigt over steder med alkoholbevilling i Rudersdal Kommune
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Bilag 1
Oversigt over steder med alkoholbevilling i Rudersdal Kommune:
Birkerød:
1. Cafe Alex, Hovedgaden 40, 3460 Birkerød
2. Cafe Grundtvig, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
3. Cafe Inside, Topstykket 28, 3460 Birkerød
4. Creme Fraiche, Hovedgaden 36, 3460 Birkerød
5. Bodega Proppen, Hovedgaden 27, 3460 Birkerød
6. Kantinen i Danske Bank, Nordania, Birkerød Kongevej 25, 3460 Birkerød
7. Kulturhuset ”Hos Rene”, Birkerød Kongevej 100 A, 3460 Birkerød
8. Ming Zhu, Stiholmsvej 3, 3460 Birkerød
9. Restaurant Hestkøbgård, Hestkøb Vænge 4, 3460 Birkerød
10. Restaurant Mantzius, Johan Mantzius Vej 7 A, 3460 Birkerød
11. Roma Pizzeria og Grill, Lupinkrogen 4, 3460 Birkerød
12. Sen Xing, Hovedgaden 40 C, 3460 Birkerød
13. You Sushi, Hovedgaden 32, st. tv., 3460 Birkerød.
14. Jægerhytten, Bakkevej 85, 3460 Birkerød
Holte:
15. Cafe Emil, Holte Midtpunkt 23, 2840 Holte
16. Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte
17. Holte Havn, Vejlesøvej 22, 2840 Holte
18. Holte Rideklub, Egebækvej 22, 2840 Holte
19. Jægerhuset, Dronninggårds Alle 126, 2840 Holte
20. La Vecchis Enoteca Aps, Søengen 1, 2840 Holte
21. Restaurant Xin Fu, Øverødvej 5, 2840 Holte
22. Rudegård Sportscafe, Kongevejen 468, 2840 Holte
23. Comwell Holte, Kongevejen 495, 2840 Holte
24. Spiseriet, Gl. Holtegård, Attemosevej 170, 2840 Holte
25. Restaurant Søllerød Golfklub, Brillerne 9, 2840 Holte
26. Søllerød Kro, Søllerødvej 35, 2840 Holte
27. Kulturcafeen, Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte
Hørsholm:
28. Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm
Lyngby:
29. Raadvad Kro, Svenskevej 52, 2800 Lyngby
Nærum:
30. Bodega Inn, Nærum Hovedgade 74, 2850 Nærum
31. Ni Hao Sushi og Wok, Nærum Hovedgade 53, 2850 Nærum
32. Cafe og Restaurant Simona, Nærumvænge Torv 25 A, 2850 Nærum
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33. Gl. Holte Kro, Malmbergsvej 1, 2850 Nærum
34. Søllerød Jazzklub, Fruerlund 9, 2850 Nærum
Skodsborg:
35. Kurhotel Skodsborg, Skodsborg Strandvej 139, 2942 Skodsborg
36. Leadership Centre at Rolighed, Skodsborg Strandvej 303, 2942 Skodsborg
37. Restaurant GOSP, Skodsborg Strandvej 158, 2942 Skodsborg
Vedbæk:
38. Siam Gardens, Vedbæk Stationsvej 19 A, 2950 Vedbæk
39. La Vela, Vedbæk Strandvej 362, 2950 Vedbæk
40. Letz Sushi, Vedbæk Stationsvej 14, 2950 Vedbæk
41. Restaurant Nautilus, Vedbæk Strandvej 356, 2950 Vedbæk
42. Rosenhuset, Vedbæk Strandvej 378, 2950 Vedbæk
43. Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391, 2950 Vedbæk
44. Trørød Pizza og Restaurant, Trørødvej 56, 2950 Vedbæk

Senest opdateret 18. december 2017
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