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Side 1.

Kom godt fra start!
Når du påtænker at starte restaurationsvirksomhed, skal du være opmærksom på
følgende:
Godkendelse af lokaler/ibrugtagningstilladelse
Når du overtager et lokale, skal du undersøge, om lokalerne er godkendt og indrettet
til det formål, som du ønsker at bruge dem til. Derfor skal du altid kontakte Teknikog Miljøforvaltningen mht. om der måtte være bygnings- og/eller planmæssige
bestemmelser eller andet til hinder for restaurationsdrift på en aktuel lokalitet: Det
være sig fx p-forhold, deklarationer, klausuler osv. Det samme gælder kontakt til
Fødevaremyndigheden, bl.a. om registrering, drift og indretning – også godkendelse
af toiletfaciliteterne mv.
En ibrugtagningstilladelse er nødvendig, før du må tage dine lokaler i brug til det
formål, du ønsker. Du skal også have ibrugtagningstilladelsen for at få
alkoholbevillingen.
Hvis du overtager en eksisterende restauration og fortsætter driften uden at lave en
ombygning, kan du fortsætte med at bruge den eksisterende ibrugtagningstilladelse,
den foregående restauratør har fået.
Derved vil man ofte kunne spare unødige omkostninger og tid i undersøgelsesfasen,
hvis ejendommen ikke kan/må benyttes til det påtænkte formål.
Ibrugtagningstilladelsen skal vedlægges som dokumentation ved ansøgning om
alkoholbevilling.

Hvem kan få en alkoholbevilling
Bevillingen er personlig og retter sig mod en virksomheds ejer/forpagter. Den gælder
til en konkret forretning og koncept og kan ikke overdrages til ny indehaver.
Bevillingen gælder et bestemt sted (dvs. en adresse/matrikel/specifikke lokaler) og
kan gives til personer eller selskaber, der opfylder betingelserne.
En bevilling kan ikke flyttes til et andet sted (adresse/matrikel/lokaler). En bestyrer,
dvs. en ansat driftsleder, kan ikke få bevilling. En bevillingshaver (person eller
selskab) er den, for hvis regning og risiko virksomheden drives, og som har det
økonomiske ansvar.
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En bestyrer er ansat, men der stilles samme krav til bestyreren som indehaveren.
Der kan dog bortses fra de økonomiske forhold, idet virksomheden ikke drives for
bestyrerens regning og risiko, medmindre denne udgør en del af ejerkredsen i et
selskab.
Bevillingsmyndigheden kan tillade, at en person som indehaver eller bestyrer leder
mere end ét serveringssted.
På et serveringsted med alkoholbevilling skal den daglige drift varetages af
bevillingshaveren selv eller af en eller flere bestyrer(e). En af dem skal altså som
udgangspunkt være til stede på alle åbningstidspunkter ifølge Restaurationsloven.
Udeservering
Ønskes der udeservering på offentligt vejareal skal der ansøges om særlig tilladelse
til servering på eller ved forretningsstedet. Der skal ansøges separat til Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Hvordan ansøges der om alkoholbevilling
Ansøgning/fornyelser af alkoholbevillinger, ansøgninger om bestyrergodkendelser
samt tilladelser til udvidet åbningstid skal indgives til:
Nordjyllands Politi
Bevillinger & Tilladelser
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
njyl@politi.dk
Forhør altid hos Politiet om sagsbehandlingstid, der normalt er op til 4 uger, men det
kan i specielle periode være længere.
Når ansøgningen oversendes til Bevillingsmyndigheden til sagsbehandling, kan der
forventes 2 ugers sagsbehandlingstid, før sagen kan forelægges til behandling.

