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1 MÅLSÆTNING

Samsø Kommune ønsker at skabe bedst mulige rammer for borgere og virksomheders udfoldelses- og
udviklingsmuligheder. Restaurationsplanen skal afspejle, at Samsø Kommune er en bosætnings-, erhvervs- og
turistvenlig kommune, der tilbyder fornuftige vilkår for restaurations- og næringsvirksomheder samtidig med,
at der tages hensyn til omgivelserne.
Formålet med udarbejdelsen af denne restaurationsplan er, at den i overensstemmelse med
lokalplaner, miljø- og brandforskrifter skal
•

skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel
kommunens borgere og gæster og restaurationsvirksomhederne, og fremme et varieret udbud af
restaurationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem de forskellige former af
restaurationer,

•

sikre at restaurationsvirksomheden minimum har åbent 120 dage årligt. Det bemærkes, at det er
bevillingshaveren, der skal løfte dokumentationskravet vedrørende åbningsdage.

•

sikre

forsvarlige

rednings-

og

slukningsmuligheder

og

flugtvejsforhold

herunder

fælles

flugtveje/redningsveje i det fri – for bygninger og grundarealer, hvor mange mennesker kan samles,
•

sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende bymiljø, herunder blandt andet de visuelle,
fysiske og tekniske forhold, herunder trafik og parkeringsforhold. Vedr. parkeringsforhold henvises
til den gældende kommuneplan. Du kan finde kommuneplanen her:
https://www.samsoe.dk/borger/planer-og-planlaegning

•

mindske generne fra restaurationsvirksomhederne over for de omkringliggende beboelser og
virksomheder.

2 BAGGRUND

Det er restaurationsloven, der indeholder lovreglerne om alkoholbevillinger. Du kan finde restaurationsloven
her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209432
Denne restaurationsplan beskriver restaurationslovens regler og udmønter Kommunalbestyrelsens
målsætning. Restaurationsplanen er et redskab for restauratører, Østjyllands Politi, og Samsø Kommune, når
de arbejder med restaurationsforhold.
Restaurationsplanen revideres minimum én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. Kommunalbestyrelsen
i Samsø Kommune har besluttet, at bevillingskompetencen er placeret i det nedsatte Bevillingsnævn, som
består af Økonomiudvalgets medlemmer, Samsø Kommunes siddende kommunaldirektør og en repræsentant
for politiet. Det er således Bevillingsnævnet, som træffer afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling,
godkendelse af bestyrer i virksomheder, der har alkoholbevilling og tilladelser til udvidet åbningstid samt

ændringer i restaurationsvirksomheders koncept og ledelsesændringer. Østjyllands Politi forbereder sagerne
for Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet mødes, når der er sager til behandling i nævnet. Disse møder afholdes
i forlængelse af et Økonomiudvalgsmøde.

3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?

Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café, værtshus, spisested, diskotek m.v.), hvor du vil servere
stærke drikke (dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover) for dine gæster, skal du søge om at
få en alkoholbevilling.
Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling.
Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement, gælder reglerne om lejlighedstilladelser. Se mere om
lejlighedstilladelser under afsnit 6.3.

4 KAN DU FÅ BEVILLING?

Restaurationsloven stiller nogle grundlæggende krav, du som ansøger skal opfylde for at kunne få en
alkoholbevilling (læs mere i afsnit 4.1).
Hvis du lever op til disse krav, foretager Bevillingsnævnet en vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til
den restauration, du søger til. Denne vurdering foretages på baggrund af et konkret skøn, hvor
Bevillingsnævnet tager en lang række hensyn i betragtning (læs mere i afsnit 4.2).

4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren

Restaurationsloven stiller en række grundlæggende krav til de personer og selskaber, der søger om
alkoholbevilling.
En person, der søger alkoholbevilling, skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling.
Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt
18 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.
Derudover må ansøgeren ikke:
•

have restance til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller

•

være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf.
straffelovens § 78, stk. 2.

Hvis det er et selskab, der søger alkoholbevilling, gælder ovenstående krav for direktionens medlemmer og
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

En person, der søger alkoholbevilling, må desuden ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være under
konkurs.
Et selskab, der søger alkoholbevilling, må desuden ikke have restance til det offentlige på 50.000 kr. eller
derover.

4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?

Hvis du som ansøger lever op til de grundlæggende krav beskrevet ovenfor, foretager Bevillingsnævnet en
vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til den restauration, du søger til.
Der findes ikke nogen vejledning, der specifikt beskriver, hvor der kan gives bevilling til hvad.
Alkoholbevillinger gives på baggrund af et konkret skøn, hvor restaurationsloven og denne restaurationsplan
sætter rammerne.
Med baggrund i loven og restaurationsplanen tager Bevillingsnævnet en lang række hensyn i betragtning,
blandt andet:
•

Kommunalbestyrelsen

ønsker

blandt

andet

at

fremme

et

varieret

udbud

af

restaurationsvirksomheder, så der skabes en god balance mellem forskellige former for restaurationer.
•

Bevillingsnævnet kan tage hensyn til koncentrationen af restaurationsvirksomheder. F.eks. om der
som følge af en for stærk koncentration kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller
ordensmæssige problemer.

•

Bevillingsnævnet kan desuden tage hensyn til, om en alkoholbevilling til nyoprettede
restaurationsvirksomheder ligger nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge.

•

Samsø skal være et godt sted at være for alle. Bevillingsnævnet tager derfor også hensyn til de
mennesker, der bor i nærheden af restaurationen. Bevillingsnævnet ser ved sin vurdering således også
på beboerforholdene.

4.2.3 Bevillingsansøgerens baggrund

Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøgeren mfl. har udvist en sådan
adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.
Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer.
Bevillingsnævnet skal fx se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på
betryggende måde.

4.2.4 Økonomiske forhold

Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til bevillingsansøgerens økonomiske forhold og
finansieringsplan. Bevillingsnævnet kan også tage hensyn til virksomhedens driftsbudget og likviditetsbudget.

Bevillingsnævnet kan blandt andet se på, om det vurderes, at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens
egen regning og risiko.

4.2.5 Virksomhedens profil
Bevillingsnævnet

tager

ved

vurderingen

hensyn

til

restaurationsvirksomhedens

koncept

samt

serveringsstedets størrelse, indretning og karakter i øvrigt.

4.2.6 Øvrige hensyn

Som beskrevet i restaurationsloven skal Bevillingsnævnet i det hele taget iagttage samfundsmæssige,
ædruelighedsmæssige, ordensmæssige, og dermed sammenhængende hensyn, når det afgøres, om der kan
gives en alkoholbevilling.

4.3 Forhåndstilsagn

Hvis du overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed, har du mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et
forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Denne mulighed er indført
for at undgå, at kommende restauratører forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med
henblik på restaurationsdrift. Et forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en
restauration på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give et forhåndstilsagn taget stilling
til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling. Et forhåndstilsagn
gælder 6 måneder og skal benyttes inden for den periode.

5 SÅDAN GØR DU

Hvis du ønsker at åbne en restauration, der sælger alkohol, skal du blandt andet registreres hos
Fødevarestyrelsen (se mere på www.fvst.dk ), kontakte Teknik og Miljø ved Samsø Kommune vedrørende
byggetilladelse samt eventuel ændret anvendelse, indretning, skiltning mv. og have alkoholbevilling.
Restaurationsloven og denne restaurationsplan indeholder reglerne vedrørende alkoholbevillinger.
Hvis du vil søge om
•

forhåndstilsagn om alkoholbevilling

•

alkoholbevilling til en ny restauration

•

fornyelse af alkoholbevilling

•

udvidet åbningstid

•

udvidelse og ændring af restaurationens fysiske rammer

•

lejlighedstilladelse

•

ændringer vedr. selskab/ledelse

•

ændringer vedr. bestyrer

•

ændringer i restaurationens koncept.

skal du gå ind på https://politi.dk/selvbetjening og finde det relevante ansøgningsskema under afsnittet ” Søg
om tilladelse”
Den mest omfangsrige af disse ansøgninger er ansøgningen om alkoholbevilling til en ny restauration. Den vil
derfor blive beskrevet nærmere i det følgende.
Under afsnit 6.3 kan du desuden læse mere om reglerne vedrørende lejlighedstilladelser.

6 DET SKAL DU TAGE STILLING TIL
6.1 Restaurationstype

Det første, du skal beskrive, når du skal søge om alkoholbevilling, er, hvad konceptet for din
restaurationsvirksomhed skal være – og dermed hvilken type restauration, du søger til.
Grunden til, at du skal beskrive dit koncept, er, at vi i Samsø Kommune gerne vil sikre et varieret og
mangfoldigt restaurationsliv. Det gør man blandt andet ved at sikre, at der gives bevilling til mange forskellige
former for restaurationer, og at der ikke kommer en for høj lokal koncentration af én restaurationstype i et
område. Hvornår koncentrationen er for høj, beror på en samlet vurdering af, hvilken udvikling man ønsker i
det pågældende område, samt hvor stor en belastning restaurationerne lægger på omgivelserne. Man skal
derfor søge politiet/Bevillingsnævnet om tilladelse (”Ændring af koncept”), hvis man ønsker at ændre sit
koncept så meget, at man derved skifter restaurationstype. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring i dit
koncept medfører, at du skifter restaurationstype, skal du kontakte Østjyllands Politi.

6.2 Åbningstider

Det næste, du skal tage stilling til, er, hvilke åbningstider du ønsker at søge om.

6.2.1 Normal åbningstid

Alle restaurationer i Samsø Kommune kan holde åbent fra kl. 05.00 til kl. 02.00.

6.2.2 Udvidet åbningstid

For visse typer af restaurationer kan der være et velbegrundet behov for udvidet åbningstid. I Samsø Kommune
er der mulighed for udvidet åbningstid til kl. 05.00 på fredage og lørdage samt hverdage op til helligdage.
Bevillingsnævnet kan give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid, hvis det vurderes at være forsvarligt
ud fra ordens-, ædrueligheds- og miljømæssige (særligt støjmæssige) hensyn sammenholdt med

restaurationens type og koncept. Teknik og Miljø (Samsø Kommune) vil i nogle tilfælde kræve dokumentation
for, at restaurationen er i stand til at overholde miljølovgivningens støjbestemmelser.
En tilladelse til udvidet åbningstid, vil som oftest blive ledsaget af en række betingelser og begrænsninger,
afhængig af type/koncept og beliggenhed. Se nærmere om betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit
9.1.
Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig
advarsel og evt. bøde/påbud til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid.

6.3 Lejlighedstilladelse

Hvis du ønsker at afholde et enkeltstående arrangement, skal du som udgangspunkt søge om
lejlighedstilladelse. Det er Østjyllands Politi, der udsteder lejlighedstilladelser.
Du kan læse mere om lejlighedstilladelser i restaurationslovens § 22 og på politiets hjemmeside her:
https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelse
Der gøres opmærksom på, at mange (større) arrangementer ligeledes kræver en arrangementstilladelse. Er du
i tvivl, kan du kontakte Østjyllands Politi (ojyl@politi.dk).

6.4 UDESERVERING

Hvis en restauratør ønsker tilladelse til udeservering fra sin restaurant, skal der indgives særskilt ansøgning
herom. Se yderligere her: https://www.samsoe.dk/erhverv/tilladelser/udeservering

6.4.1. Udeservering på offentligt gadeareal

Hvis udeserveringen ønskes etableret på offentligt gadeareal (fortov og/eller torveareal) skal der indgives
ansøgning herom til Samsø Kommune, Teknik og Miljø som fremsender ansøgningen til Fødevareregion
(Nord).
Fødevareregion (Nord) påser, at toiletforholdene er tilstrækkelige, og Teknik og Miljø fastsætter vilkår,
herunder åbningstid for udeserveringen.
Om et offentligt gadeareal overhovedet kan anvendes til udeservering, afhænger bl.a. af de trafikale forhold på
stedet og af om det er i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen senest vedtagne retningslinjer for
råden over vejareal m.m. i Samsø Kommune. Retningslinjerne kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø.

6.4.2. Udeservering på privat areal

Hvis udeserveringen ønskes etableret i en til restauranten knyttet privat gårdhave eller lignende, skal
ansøgning alene fremsendes til Samsø Kommune, Teknik og Miljø, som forelægger ansøgningen for
Fødevareregion (Nord) og fastsætter vilkår, herunder åbningstid for udeserveringen.

6.4.3. Generelt

De i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” anførte støjgrænser er også
gældende for udeserveringer.
Teknik og Miljø fastsætter inden etablering af en udeservering vilkår og betingelser for udeserveringen i
relation til de støjmæssige forhold.
Der vil typisk blive stillet krav om:
•

at der ikke forekommer musik i udeserveringsområdet

•

at oprydning sker således, at det ikke giver anledning til øget støj og er afsluttet senest 15 minutter
efter lukketid,

•

at facader, døre og vinduer er lukkede, såfremt der forekommer musik eller anden støjende adfærd i
restauranten og

•

at de fastsatte støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” ikke
overskrides.

Det er restauratørens ansvar:
•

at personalet ikke optræder unødigt højlydt,

•

at publikum ikke udøver højlydt samtale (råb) og

•

at området tømmes uden unødig støj ved åbningstidens ophør.

Såfremt den tilladte åbningstid for udeservering overskrides, eller hvis der konstateres væsentlige gener
herunder støjgener for de omkringboende dokumenteret gennem berettigede klager, kan:
•

åbningstiden begrænses f.eks. til kl. 18.00

•

tilladelsen til udeservering bortfalde og/eller

•

påbud meddeles i medfør af Miljøbeskyttelsesloven.

7 VÆR OPMÆRKSOM PÅ
7.1 Ansvarlighed og samarbejde

Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme et restaurationsliv, hvor nøgleordene er mangfoldighed og
ansvarlighed. Samsø Kommune skal have et restaurationsliv, hvor både restauratører og gæster med flere
agerer ansvarligt og hensynsfuldt.

7.2 Unge og alkohol

Kommunalbestyrelsen er meget opmærksom på dette område og ønsker fokus på at begrænse unges forbrug
af alkohol.

Det er forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år, og bevillingshaver har pligt til at sørge for, at der er
mulighed for at få serveret andre alkoholfrie drikke (restaurationslovens § 29).
Bevillingsnævnet har desuden mulighed for at begrænse mindreårige og unges ophold i restauranter med
alkoholbevilling for at modvirke, at der opstår sociale, ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Se
nærmere vedrørende betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1.
Bevillingsnævnet kan desuden kræve, at virksomheden fører en ansvarlig markedsføring over for børn og unge,
uanset hvilket medie, der anvendes, herunder at virksomheden ikke opfordrer til hurtig eller omfattende
alkoholindtagelse.
I forlængelse heraf skal det understreges, at markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke må
indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol (markedsføringslovens § 8,
stk. 3).
Bevillingsnævnet og politiet har stor opmærksomhed på dette område, og politiet fører tilsyn med, at
restaurationerne overholder regler og betingelser vedrørende unge og alkohol.

7.3 Støj

Restaurationer er i sagens natur ikke støjfri. Alt efter hvilken type restauration, der er tale om, er der forskellige
former for støj fra restaurationen. Af hensyn til de omkringboende er det derfor nødvendigt, at der er en vis
regulering af støjforholdene.
Restaurationer er som alle andre virksomheder omfattet af miljølovgivningen. Det er Teknik og Miljø (Samsø
Kommune) der behandler sager på støjområdet.

7.3.1 Etablering af ny restauration

Når der etableres en ny restauration, vurderer Teknik og Miljø blandt andet, om der skal stilles krav til
lydniveauet. I vurderingen vil restaurationens type og placering indgå. Hvis restaurationen ligger tæt på
beboelse, stilles der f.eks. altid krav om, at der ikke må spilles musik for åbne døre og vinduer.
Teknik og Miljø kan også kræve, at virksomheden dokumenterer, hvilket lydniveau der kan spilles musik med
i restaurationen, hvis Miljøstyrelsens støjgrænser samtidig skal være overholdt i og ved omkringliggende
beboelse. Hvis Teknik og Miljø vurderer, at restaurationens type og placering er uforenelige, kan Teknik og
Miljø fraråde, at der meddeles bevilling.
Hvis du er i tvivl, om et lokale er egnet til den type restauration, du ønsker at åbne, kan du kontakte Teknik og
Miljø på forhånd for at få en vurdering.

7.3.2 Klage over støj

Hvis man som nabo føler sig generet af støj fra en restauration, kan man klage til Teknik og Miljø (Samsø
Kommune). Afhængig af klagens art kan Teknik og Miljø vælge at kontakte restauratøren for nærmere
afklaring eller at foretage en uanmeldt støjmåling for at undersøge, om Miljøstyrelsens støjgrænser er
overskredet. Hvis støjgrænserne er overskredet, modtager restauratøren et påbud om, at støjgrænserne skal
overholdes. Det vil fremgå af påbuddet, hvordan overholdelsen skal dokumenteres. Restauratøren skal selv
afholde alle udgifter i forbindelse med dokumentationen.

8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING

Din ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Østjyllands Politi. Herefter er sagsgangen kort fortalt som
følger:
1.

Østjyllands Politi modtager din ansøgning om alkoholbevilling.

2. Østjyllands

Politi

sagsbehandler

og

indhenter

fx

oplysninger

i

kriminalregistret,

hos

Fødevarestyrelsen, hos SKAT vedr. restancer, og hos Teknik og Miljø vedr. støj og godkendelse af
lokaler til restaurationsdrift el.lign.
3. På baggrund af ansøgningen og ovenstående oplysninger vurderer Østjyllands Politi sagen og sender
sin indstilling til Samsø Kommune.
4. Bevillingsnævnet vurderer sagen på baggrund af Østjyllands Politis indstilling og beslutter, om der
skal gives alkoholbevilling eller ej. Bevillingsnævnet beslutter samtidig, hvilke betingelser og
begrænsninger, der skal være for bevillingen.
5. Samsø Kommune sender et brev med Bevillingsnævnet beslutning til dig.

8.1 Midlertidig tilladelse

Når ansøgning med alle relevante bilag er indsendt, kan Østjyllands Politi i særlige tilfælde udstede en
midlertidig tilladelse til servering af alkohol, som er gældende, indtil sagen behandles i Bevillingsnævnet. Det
er en forudsætning for meddelelse af midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at der vil blive
givet en bevilling.

9 ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG

Når Bevillingsnævnet behandler din ansøgning, kan Bevillingsnævnet enten vælge at give en bevilling (med
eventuelle betingelser og begrænsninger) eller at give afslag på bevilling.

9.1 Bevillingsnævnet giver bevilling – betingelser og begrænsninger

Hvis Bevillingsnævnet giver alkoholbevilling, modtager du et brev, hvor der står, at du har fået alkoholbevilling
under visse betingelser og begrænsninger.

Det vil normalt være en betingelse, at virksomheden ikke må ændre koncept/type eller udvides uden
Bevillingsnævnets/politiets godkendelse.
Hvilke betingelser og begrænsninger, som derudover sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret
vurdering og afhænger af både placering, koncept, åbningstider osv. Et eksempel på en betingelse kan være, at
unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen efter kl. 24.00.

9.1.1 Alkoholbevillingens længde

En alkoholbevilling kan ifølge restaurationsloven udstedes for maksimalt 8 år. En alkoholbevilling kan dog
efter en konkret vurdering, blive begrænset til en kortere periode.

9.2 Bevillingsnævnet giver afslag

Hvis Bevillingsnævnet giver afslag på din ansøgning, vil du modtage et brev, hvor det kort er beskrevet, hvorfor
Bevillingsnævnet har givet afslag. Det vil samtidig fremgå af brevet, at afslaget efter restaurationslovens § 10
stk. 4 kan indbringes for Samsø Kommunalbestyrelse. Indbringelsen skal ske senest fire uger efter, at afslaget
er sendt til dig.

10 OVERTRÆDELSE AF LOV OG BEVILLING SAMT BORTFALD
AF BEVILLING
10.1 Hvis du ikke overholder loven og bevillingen

Hvis du som bevillingshaver ikke overholder loven og de betingelser og begrænsninger, der følger af din
bevilling, kan det have forskellige konsekvenser.

10.1.1 Straf

Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser og tilsidesættelse af betingelser eller
begrænsninger fastsat af Bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i
gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel. Se restaurationslovens § 37.

10.1.2 Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen
En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes hvis:
•

bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for
alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, eller

•

der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde.

Se restaurationslovens § 19.
En alkoholbevilling kan desuden fratages, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på minimum
100.000 kr. (se restaurationslovens § 19a).

10.1.3 Indskrænkning i åbningstiden

Bevillingsnævnet kan, hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige
hensyn, beslutte, at en restauration skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end restaurantens gældende
åbningstid. Ud fra de samme hensyn kan politiet med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurants åbningstid
i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden. Se
restaurationslovens § 28, stk. 7.

10.1.4 Forbud mod musik og lignende

Politiet kan forbyde offentlig dans, musik, spil og lignende i en restauration. Et sådant forbud kan komme på
tale, hvis støjen tager overhånd og påbud fra Teknik og Miljø ikke efterkommes. Se restaurationslovens § 26.

10.2 Bortfald af alkoholbevilling
En alkoholbevilling bortfalder:
•

når bevillingshaveren dør,

•

når bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted,

•

når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen,

•

hvis bevillingshaveren er under konkurs,

•

når en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt,

•

hvis bevillingshaveren bliver umyndig eller kommer under værgemål.

Det påhviler bevillingshaveren at underrette bevillingsmyndigheden, hvis bevillingen ikke benyttes.
Se restaurationslovens § 18.

11 HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning vedrørende ansøgning, sagsbehandling, bevillinger og
lejlighedstilladelser, kan du kontakte:
Østjyllands Politi
Bevillingsafdelingen
Ridderstræde 1
8000 Aarhus C
Telefon 8731 1448 mandag til torsdag kl. 9.00-11.00.
E-mail: ojyl@politi.dk
Hvis du har spørgsmål vedrørende støj, støjmålinger mv., kan du kontakte:
Samsø Kommune – Teknik og Miljø
Søtofte 10

8305 Samsø
Telefon 87922200
E-mail: kommune@samsoe.dk

12 LINKS

Herunder følger en samlet oversigt over de hjemmesider, der er linket til i restaurationsplanen.
Restaurationsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209432
Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk
Diverse ansøgningsskemaer
https://politi.dk/selvbetjening
Lejlighedstilladelser
https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelse
Gældende kommuneplan – Samsø Kommune
https://www.samsoe.dk/borger/planer-og-planlaegning
Miljøstyrelsens vejledninger vedr. støj
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/
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