
 

 

 

Ansøgning om alkoholbevilling 

                                 Vejledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 
Når en ansøgning behandles, er det blandt andet et sammenspil af 

personlige oplysninger, omgivelser og lokaliteter, der bliver kigget på. 

Det kan derfor også blive vanskeligt at opsætte en rettesnor på hvilke 

betingelser, der skal være opfyldt, hvornår. 

Folderen skal derfor ses som en kort gennemgang af de gængse regler, 

og som en hjælp til dig, der skal søge en alkoholbevilling.  

 

Du vil i folderen kunne læse om: 

 Hvornår man skal søge en alkoholbevilling 

 Hvordan du søger 

 Betingelser for udstedelse 

 Midlertidig bevilling 

 Lejlighedsvis bevilling 

 Behandling af ansøgningen 

 Fornyelse af bevilling 

 Afslag på bevilling 

 Begrænset bevilling 

 Bortfald af bevilling 

 Frakendelse af bevilling 

 

 



 

 

Hvornår skal man søge om en alkoholbevilling? 
Du skal som hovedregel søge om alkoholbevilling når: 

 Der serveres drikkevarer med alkoholprocent på over 2,8 pro-

cent 

 Der er tale om offentlige arrangementer 

 Der er tale om erhvervsmæssig servering med fortjeneste for 

øje 

En alkoholbevilling kan som udgangspunkt gives for en periode på op 

til 8 år. 

Se skemaet på næste side, for en mere fyldestgørende vejledning på 

hvornår du skal søge alkoholbevilling. 

Hvordan søger man alkoholbevilling? 
Du finder ansøgningsblanketten til ansøgning om alkoholbevilling på 

Politiets hjemmeside.  

Politiets hjemmeside er: www.politi.dk  

Du skal være opmærksom på at tage den rigtige blanket, altså er det 

en bevilling til dig som person eller en bevilling til en forening eller et 

selskab, en ny ansøgning eller en fornyelse af nuværende alkoholbevil-

ling. 

En udfyldt ansøgning skal mailes til: njyl@politi.dk  

eller sendes med posten til: 

Nordjyllands Politi 

Bevillinger og tilladelser 

Jyllandsgade 27 

9000 Aalborg 

Hvornår søger man om alkoholbevilling og lejlig-

hedstilladelse i foreninger? 

 
Serveres der drikkevarer med over 2,8 % alkohol?  

 Hvis der er offentlig adgang til arrangementet, som gentages 

f.eks. månedligt eller ugentligt, kræver det en alkoholbevilling. 

Dette kan søges hos kommunen.  

 Serveres der ikke dikkevarer med over 2,8 % alkohol, kræver 

det ikke en bevilling eller tilladelse. Det kræver heller ikke en 

bevilling, hvis det er et enkeltstående arrangement. 

Er der tale om erhvervsmæssig servering med fortjeneste for 

øje? 

 Er der tale om erhvervsmæssig servering med fortjeneste for 

øje, kræver dette en bevilling. 

 Hvis ikke der er tale om erhvervsmæssig fortjeneste og delta-

gerne er en snæver kreds med tilknytning til hinanden, er det-

te ikke omfattet restaurationsloven og kræver ikke en bevil-

ling. Politiet vil dog kunne gribe ind i henhold til andre love og 

regler, som eksempelvis Ordensbekendtgørelsen. 

 Serveres der stærkere drikkevarer end øl og vin, samtidig med, 

at deltagerne ikke er tilknyttet med hinanden, kræver dette en 

lejlighedstilladelse, som kan søges ved politiet. Dette gælder 

http://www.politi.dk/
mailto:njyl@politi.dk


 

 

også, hvis arrangementet afholdes udendørs eller hvis der er 

over 150 deltagere til arrangementet. 

 Er der ikke over 150 deltagere til arrangementet, kræver det 

ikke en tilladelse, hvis den ansvarlige for arrangementet er 

fyldt mindst 21 år. Arrangementet skal anmeldes til politiet se-

nest tre dage før. 

Betingelser for udstedelse af alkoholbevilling 
En alkoholbevilling kan udstedes til en person eller til et sel-

skab/forening. Kravene til betingelser vil afhænge af, hvilken form det 

er. 

 

Personer 

For at en alkoholbevilling kan gives til en person, skal følgende betin-

gelser være opfyldt: 

 Ansøgeren skal være myndig, ikke under værgemål 

 Man skal som hovedregel være fyldt 21 år, medmindre man 

har afsluttet uddannelse inden for hotel- og restaurationslo-

ven, og aldersgrænsen vil være 23 år. 

Ansøger må ikke: 

 Være i betalingsstandsning eller under konkurs 

 Have forfalden gæld vedr. restaurationsdriften til det offentli-

ge på 50.000 kr. eller derover 

 Være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for 

misbrug i forbindelse med erhvervet (straffelovens § 78 stk. 2.) 

Selskaber/foreninger 

Når det gælder selskaber, foreninger eller klubber skal disse ledes 

af en bestyrer, som deltager i den daglige drift af forretningsste-

det. En bestyrer skal godkendes af bevillingsnævnet.  

For at en alkoholbevilling kan gives til et selskab, forening eller en 

klub skal følgende betingelser være opfyldt: 

 Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 21 

år, med mindre der er afsluttet uddannelse inden for ho-

tel- og restaurationsloven, og aldersgrænsen vil være 18 år 

 

 Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige 

og må ikke være under værgemål 

 

 Flertallet af bestyrelsen må ikke have en forfalden gæld 

vedr. restaurationsdriften til det offentlige på 50.000 kr. el-

ler derover 

 

 Der må i direktionen eller blandt bestyrelsesmedlemmerne 

ikke være et flertal der er dømt for forhold, der begrunder 

fare for misbrug i forbindelse med erhvervet 

 

 At aktier, andelsbeviser og anparter ikke udstedes eller 

overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler 

drikkevarer. 



 

 

 

Midlertidig alkoholbevilling 
Nordjyllands Politi har mulighed for at give en midlertidig alkoholbevil-

ling. En midlertidig bevilling gives kun, hvis der er sandsynlighed for, at 

bevillingsnævnet godkender ansøgningen og er kun gældende indtil, at 

de har truffet beslutning i sagen. 

Lejlighedstilladelse 
En lejlighedstilladelse er til et enkeltstående arrangement, f.eks. hvis 

en forening skal holde et offentligt arrangement, hvor der serveres og 

sælges alkohol. Denne form for tilladelse søges hos Nordjyllands Politi 

på en særskilt blanket. 

Behandling af ansøgningen 
Det er bevillingsnævnet der træffer afgørelser i sager vedrørende al-

koholbevilling og godkendelse af bestyrer, afgørelserne bliver truffet 

ud fra Restaurationsloven.  

I Vesthimmerlands Kommune har byrådet nedsat et Bevillingsnævn, 

som består af 5 byrådsmedlemmer, 1 medlem udpeget af og blandt 

restauratørerne i kommunen og Politidirektøren. 

Bevillingsnævnet foretager en konkret og individuel bedømmelse af 

ansøgningerne, hvor der kan blive lagt vægt på: 

 Om ansøger, hvad enten det er personligt eller som selskab, 

opfylder de stillede krav 

 Indretning, størrelse og karakter af restauranten 

 Restaurantens beliggenhed. 

 

Fornyelse af alkoholbevilling 
Når en bevilling skal fornyes vil Bevillingsnævnet lægge vægt på, at der 

ikke har været problemer tidligere. 

En fornyelse kan nægtes, hvis tidligere stillede krav ikke er opfyldt, 

eller hvis virksomheden ikke er drevet på en forsvarlig måde. 

Det er bevillingsindehaver, der har ansvaret for at forny bevillingen i 

god tid inden udløb. Der skal ansøges senest 3-6 måneder før udløb. 

Afslag på alkoholbevilling 
Hvis betingelserne for ansøgningen ikke er opfyldt, vil der enten blive 

givet et afslag eller meddelt en begrænset bevilling. 

Ansøgeren har mulighed for at klage over afgørelsen. En sådan klage 

vil i første omgang blive taget op i Bevillingsnævnet og dernæst sendes 

i Byrådet. Hvis Byrådet fastholder Bevillingsnævnets beslutning, har 

ansøger mulighed for at foreligge sagen for en domstol. 

Begrænset bevilling 
En bevilling kan f.eks. begrænses hvis: 

 Ansøger eller selskab/forening ikke lever op til kravene til en 

alkoholbevilling 

 Bevillingsnævnet ønsker at følge udviklingen på forretnings-

stedet 

 Der har været bemærkninger til beliggenhed på forretnings-

stedet eller lignende 

 Det økonomiske grundlag ikke lever op til kravene. 



 

 

Bortfald af alkoholbevilling 
En alkoholbevilling bortfalder: 

 Når gyldigheden udløber uden, at en fornyelse finder sted 

 Hvis bevillingsindehaveren dør 

 Hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt. 

Frakendelse eller tilbagekaldelse af en bevilling 
En bevilling kan frakendes eller tilbagekaldes, hvis bevillingsindehaver 

har gjort sig skyldig i grov eller gentagende overtrædelse af betingel-

serne for bevillingen, eller hvis virksomheden ikke drives på en forsvar-

lig måde. 

En afgørelse om frakendelse træffes af domstolene og kan gøres uden 

forudgående varsel, hvis overtrædelsen er grov nok. 

Ved gentagende overtrædeler, vil en frakendelse forudsætte at politiet 

har påtalt forholdende overfor bevillingsindehaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af Byrådssekretariatet 4. februar 2021 
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