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1. Vision
Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og
levende restaurationsliv i Randers Kommune.
Byrådet ønsker, at Randers skal være kendt som en dynamisk og ambitiøs kommune, der
tilbyder borgere, erhvervsliv og gæster et levende byliv – herunder et alsidigt restaurationsliv.
Randers er en by i udvikling. Den centrale middelalderbykerne suppleres af nye byområder, hvor særligt Østervold og de bynære havnearealer spiller en central rolle i byrådets
vision om byen til vandet. De nye byområder skal skabe grobund for kreativitet og diversitet i restaurationslivet.
Byrådet vil gerne fremme erhverv og bosætning i Randers Kommune. Byrådet ønsker
derfor, at der også i de mindre byer i kommunen skal være mulighed for at etablere restaurationstilbud, der kan bidrage til byernes sociale og kulturelle forhold.
Byrådet opfordrer til samarbejde på tværs af restauratører, kulturliv, erhvervsliv, myndigheder og borgere for at skabe et aktivt byliv, hvor kommunens ressourcer udnyttes til fælles gevinst for alle. Ved at tænke i helheder er der potentiale for at markedsføre Randers
som en levende by med engagement og nytænkning. Randers Eventsekretariat kan være
samarbejdspartner til udvikling af arrangementer og events samt yde praktisk rådgivning
i forbindelse med gennemførelse af arrangementer eller begivenheder i Randers Kommune (www.detsker.dk).
Randers byråd opfordrer til ansvarlighed og gensidig dialog blandt alle aktører. Det skal
være trygt at gå i byen i Randers, og Randers midtby skal til enhver tid være et sted, hvor
beboere og erhvervsdrivende – herunder restauratører – kan leve side om side.

2. Baggrund
Det er LBK nr 692 af 05/07/2019 (Restaurationsloven), der indeholder reglerne om alkoholbevillinger og åbningstider.
Denne restaurationsplan beskriver restaurationslovens regler og udmønter byrådets vision og strategi for udvikling af restaurationslivet i Randers. Restaurationsplanen er et
redskab for (kommende) restauratører, Østjyllands Politi, bevillingsnævnet og Randers
Kommune, når de arbejder med restaurationsforhold.
Restaurationsplanen skal revideres minimum én gang i hver byrådsperiode.
Det er bevillingsnævnet, der beslutter, om du kan få en alkoholbevilling. Bevillingsnævnet
består af 4 medlemmer udpeget af byrådet, 1 repræsentant for Østjyllands politi, 1 repræsentant udpeget af Horesta/DRC og 1 repræsentant udpeget af 3F.

Oversigt til ansøgere
I denne plan kan du læse om de rammer Randers Kommune har
opsat for restaurationer og hvordan der søges alkoholbevillig.

Kan jeg få
bevilling?

Hvad skal jeg
vide før jeg søger?

Hvornår får
jeg svar?

Vil du servere
alkohol stærkere
end 2,8%?

Ny bevilling?
Se afsnit 5

Se proces for
godkendelse i
afsnit 8

Har du styr på dit
koncept?

Lejlighedsbevilling ?
Se afsnit 6.4

Du får svar
med brev

Har du lagt
et budget?

Skal du have
udeservering?

Jo mere kompleks
en ansøgning,
jo længere tid

Er du over 21?
Eller 18 med
relevant uddannelse?

Hvornår vil
du gerne have
åbningstider?

Grundige ansøgninger
er nemmere og
hurtigere at godkende

Læs hele restaurationsplanen inden du sender
en ansøgning.
Det er strafbart at servere stærk alkohol uden bevilling.

3. HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?
Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed (café,
værtshus, spisested, diskotek mv.), 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 6.4.

Vil du servere
alkohol stærkere
end 2,8%?

4. KAN DU FÅ EN 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 hotelog restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år.
Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.
Derudover må ansøgeren ikke:
-have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller
derover, eller
-være dømt for 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 ikke have
forfalden gæld til offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Er du over 21?
Eller 18 med
relevant uddannelse?

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. Alkoholbevillingen
gives på baggrund af et konkret skøn, hvor restaurationsloven og denne restaurationsplan sætter rammerne.
Du kan læse nærmere om byrådets ønsker for placering
af restaurationer i Randers i bilag 1 til denne restaurationsplan.

Hvor ligger din
virksomhed?
Se bilag 1

Med baggrund i loven og restaurationsplanen tager
bevillingsnævnet en række hensyn i betragtning, blandt
andet:
4.2.1. Mangfoldighed og ansvarlighed
Byrådet ønsker at fremme et restaurationsliv i Randers,
hvor der er mangfoldighed og ansvarlighed.
Byrådet ønsker blandt andet at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder, så der skabes en god
balance mellem forskellige former for restaurationer.
Byrådet ser gerne nye koncepter og initiativer på tværs
af brancher.

Fælles værdier
Mangfoldighed og
ansvarlighed

4.2.2 Byudvikling og beliggenhed
Bevillingsnævnet vil, ved vurdering om der kan gives
alkoholbevilling, tage hensyn til byens udvikling.
Bevillingsnævnet kan fx anlægge byplanmæssige betragtninger.
Bevillingsnævnet kan tage hensyn til koncentration af
restaurationsvirksomheder. Fx om der som følge af en
stærk koncentration kan frygtes uansvarlig 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.
Det skal være muligt for byens beboere at leve side om
side med erhvervsliv. Bevillingsnævnet skal derfor tage
hensyn til de mennesker, der bor i nærheden af restaurationen.

Hensyn til
unge, naboer og
erhversliv

4.2.3 Bevillingsansøgerens baggrund
Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til,
om bevillingsansøgeren 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.

Har du lagt
et budget?

4.2.5 Virksomhedens profil
Bevillingsnævnet tager ved vurderingen hensyn til restaurationens koncept samt serveringsstedets størrelse,
indretning og karakter i øvrigt.
Det er vigtigt, at du ved ansøgning om alkoholbevilling giver en specifik og konkret beskrivelse af hvilket koncept,
du søger bevilling til. Konceptet er bindende i alkoholbevillingens gyldighedsperiode og kan alene ændres, hvis
bevillingsnævnet godkender dette.
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.

Hvad er dit
koncept?

4.3 Planmæssige forhold
4.3.1 Byrådets ønsker til forskellige bydele i Randers
Som beskrevet er det en konkret vurdering, hvad der kan
gives bevilling til og hvor.
Byrådet har imidlertid forholdt sig til hvilken udvikling,
byrådet ønsker i nogle dele af byen. Disse ønsker er nærmere beskrevet i bilag 1 ”Byrådets ønsker for placering af
restaurationer med alkoholbevilling i Randers by”.
Heraf fremgår, hvad bevillingsnævnet særligt skal være
opmærksom på i en række områder i byen, og hvilke restaurationstyper, der som udgangspunkt skal gives bevilling til i disse bydele. Bilaget forholder sig ikke til alle dele
af kommunen, men alene de dele, hvor der gælder nogle
særlige hensyn. Beskrivelserne i bilaget er kun udgangspunkter, og det vil altid være en konkret vurdering, om der
kan gives alkoholbevilling på en given adresse og til hvad.

I hvilken bydel ligger
din virksomhed?
Passer den ind?
Se bilag 1

Da Randers er en by i udvikling, vil både byen og områderne løbende ændre sig, og der kan derfor blive ændret
i plangrundlaget for områderne. Beskrivelserne i bilag 1
revideres derfor af Randers Kommune i samarbejde med
Østjyllands Politi, så ofte som der er behov for det.
4.3.2. Øvrige områder i Randers Kommune
Ved ansøgning om alkoholbevilling i områder udenfor
Randers bymidte skal bevillingsnævnet foretage en konkret vurdering af det ansøgte koncept sammenholdt med
den ønskede beliggenhed. Byrådet ønsker, at der i de mindre byer i kommunen skal være mulighed for at etablere
restaurationstilbud, der kan bidrage til byernes sociale
og kulturelle forhold. Karakteren af de mindre byer åbner
mulighed for etablering af alternative koncepter, herunder fx kombination af forretnings- og restaurationsdrift.
4.5 Forhåndsgodkendelse
Hvis du overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed,
har du mulighed for at søge bevillingsnævnet om en forhåndsgodkendelse 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.
En forhåndsgodkendelse er alene et tilsagn om, at der kan
gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give en
forhåndsgodkendelse taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling.

Skal du
forhåndsgodkendes
inden du laver
investeringer?

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 Byggesag i Randers Kommune vedrørende byggetilladelse og tilladelser til ændret
anvendelse, indretning, skiltning mv., samt have en alkoholbevilling.

Søg
alkoholbevilling

Restaurationsloven og denne restaurationsplan indeholder
reglerne vedrørende alkoholbevillinger.
Hvis du vil søge om
• forhåndsgodkendelse om alkoholbevilling
• alkoholbevilling til ny restauration
• bevilling til midlertidig 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://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/alkoholbevilling/
og finde det relevante ansøgningsskema.

Det mest omfangsrige af disse ansøgninger er ansøgningen
om alkoholbevilling til en ny restauration. Det er derfor den,
der vil blive beskrevet nærmere i det følgende.
Under afsnit 6.4 kan du desuden læse mere om lejlighedstilladelser.

Skal du have en
lejlighedstilladelse?
Gå til afsnit 6.4

6. DET SKAL DU TAGE STILLING TIL
6.1. Det første, du skal finde ud af og beskrive, når du søger
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 Randers 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.
Restaurationerne i Randers er opdelt i tre typer (A, B og
C), hvor type A er den type restaurationer, der er mindst
belastende (miljømæssigt, ordensmæssigt osv.) for omgivelserne. Type B er mere belastende for omgivelserne, og
type C er mest belastende for omgivelserne.

Har du styr
på konceptet?

Man skal derfor søge bevillingsnævnet om tilladelse, 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.
De tre typer er nærmere beskrevet i det følgende. Samtidig er nævnt nogle eksempler på hvilke former for restaurationer, der ofte vil høre under hvilken type. Da der hele
tiden udvikles nye koncepter og restaurationsformer, er
der alene tale om eksempler. Samtidig skal det understreges, at det ved vurderingen af hvilken type en restauration falder ind under, ikke er afgørende, hvad man kalder
restaurationen (om man fx kalder den en café eller en
natklub).
Det afgørende er, hvordan restaurationen belaster omgivelserne. Hvis en restauration er en blanding af flere typer, vil den som udgangspunkt skulle placeres i den mest
belastende type.

Hvilken type
restauration
vil du åbne?

6.1.1 Type A
Type A restaurationer er den type restaurationer, der er
mindst belastende for omgivelserne. Det vil typisk være
steder, hvor musik ikke er et vigtigt element. Samtidig vil
det typisk være steder, der holder sig inden for den normale åbningstid (05.00-24.00). Type A restaurationer kan
fx være almindelige spiserestaurationer, samt cafeterier
og butikker, der også serverer alkohol.

A

6.1.2 Type B
Type B restaurationer er de restaurationer, hvor der ofte
vil være mere støj og musik end i type A restaurationer,
uden at musik er et af de vigtigste elementer i restaurationen. Type B restaurationer kan fx være almindelige
caféer, barer og bodegaer.

B

6.1.3 Type C
Type C restaurationer er den type restaurationer, der belaster omgivelserne mest – både miljømæssigt (støj mv.) og
ordensmæssigt. Musik og evt. dans er ofte et af de vigtige
elementer i type C restaurationer. En stor del af restaurationerne, der søger om at holde åbent til kl. 05.00 falder
ind under type C. Type C restaurationer kan fx være natklubber, diskoteker og spillesteder.
6.2. Åbningstider
Det næste, du skal tage stilling til, er hvilke åbningstider,
du ønsker at søge om.
6.2.1 Normal åbningstid
Inden for centerringen i Randers Midtby er normal åbningstid kl. 05.00 til kl. 02.00. (Se bilag 2).
Alle andre restaurationer i Randers Kommune kan holde
åbent fra kl. 05.00 til kl. 24.00.
6.2.2 Udvidet åbningstid
Inden for centerringen er udvidet åbningstid i tidsrummet kl. 02.00 til kl. 05.00 og i resten af kommunen er udvidet åbningstid i tidsrummet kl. 24.00 til kl. 05.00.
Hvis du ønsker at have udvidet åbningstid, skal du søge
om det. 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. Natur og Miljø i Randers
Kommune vil i nogle tilfælde kræve dokumentation for, at
restaurationen er i stand til at overholde miljølovgivningens støjbestemmelser.

C

En tilladelse til udvidet åbningstid vil som oftest blive
ledsaget af en række betingelser og begrænsninger, afhængig af type/koncept, beliggenhed og åbningstid. Se
nærmere om betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1.
Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer uden tilladelse til udvidet åbningstid holder åbent længere end den
normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer, som fx større byfester og lignende lokalt prægede
arrangementer. Kontakt Østjyllands Politi om nærmere
information herom.
Alle restaurationer med alkoholbevilling og fast forretningssted må holde åbent til kl. 05.00 nytårsnat. Det
kræver ikke en ansøgning. Desuden må alle restaurationer med alkoholbevilling og fast forretningssted, holde
åbent til kl. 05.00 i Randers Ugen. Det kræver heller ikke
en tilladelse. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan bevillingsnævnet efter en
skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelsen til den udvidede åbningstid.
6.3 Udeservering
Hvis du vil servere mad og drikke udendørs, skal du søge
om tilladelse til udeservering hos Veje og Trafik, Randers
Kommune.
Byrådet har besluttet med virkning fra 1. maj 2021, at udeservering er tilladt alle dage frem til kl. 24.00 inden for
hele centerringen i Randers midtby. I Storegade vil det
være tilladt frem til kl. 02.00 i weekender og i nætter op
til helligdage. Efter 1 år skal der ske evaluering af beslutningen.
Vil du søge om udeservering andre steder i Randers Kommune vil en tilladelse afhænge af en konkret vurdering jf.
vejloven.

Skal du have
udeservering?
Klik på link for at
læse regulativet

https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-og-parkering/
veje-gader-og-stier/brug-af-offentligt-vejareal/
6.4 Lejlighedstilladelse
Hvis du ønsker at afholde et enkeltstående arrangement,
skal du som udgangspunkt søge om lejlighedstilladelse.
Det er Østjyllands Politi, der udsteder lejlighedstilladelser.
En person over 21 år kan dog holde en indendørs fest for
højest 150 personer med servering af øl og bordvin uden
tilladelse. Politiet skal i så fald underrettes senest 3 dage
før, arrangementet afholdes.
Klik her for at læse mere om lejlighedstilladelser i
restaurationslovens § 22 og på politiets hjemmeside

Skal du have en
lejlighedstilladelse?

7. VÆR OPMÆRKSOM PÅ
7.1 Ansvarlighed og samarbejde
Byrådet ønsker at fremme et restaurationsliv, hvor nøgleordene er mangfoldighed og ansvarlighed.
Randers Kommune skal have et restaurations- og natteliv, hvor både restauratører, Østjyllands Politi og Randers
Kommune arbejder sammen for at sikre et godt, sjovt og
sikkert natteliv i Randers.
7.2. Unge og alkohol
Byrådet er meget opmærksomt 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 drikkevarer (LBK
nr 692 af 05/07/2019 (Restaurationsloven)).
Bevillingsnævnet har desuden mulighed for at begrænse mindreårige og unges ophold i restaurationer med alkoholbevilling for at modvirke, at der opstår sociale, ædruelighedsmæssige- eller ordensmæssige problemer. Se
nærmere vedrørende betingelser og begrænsninger nedenfor under afsnit 9.1.
Bevillingsnævnet kan desuden kræve, at virksomheden
fører en ansvarlig markedsføring overfor 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 (Lov nr 426 af 03/05/2017 (markedsføringsloven) §11, stk. 2.).
Bevillingsnævnet og politiet har stor opmærksomhed på
dette område, og politiet fører nøje tilsyn med, at restaurationerne overholder regler og betingelser vedrørende
unge og alkohol.

Du har pligt til at
servere drikkevarer
som er alkoholfrie

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 Natur og Miljø i Randers
Kommune, der behandler sager på støjområdet.
Til at vurdere om miljølovgivningen er overtrådt, anvendes Miljøstyrelsens vejledninger vedr. støj, som kan findes her:
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/

Har du styr
på din støj?

I vejledningen er der angivet støjgrænser, som ikke må
overskrides. Støjgrænserne i vejledningen er angivet for
forskellige tidsrum i løbet af døgnet. Støjgrænserne er lavere om natten end midt på dagen. Støjgrænserne er fastsat under hensyn til, hvad naboer bør kunne tåle.
7.3.1 Etablering af ny restauration
Når der etableres en ny restauration, vurderer Natur 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 fx
ofte krav til driften, så som at der ikke må spilles musik
for åbne døre og vinduer.
Natur 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 Natur og Miljø vurderer, at restaurationens type og
placering er uforenelige, kan Natur og Miljø fraråde, at der
meddeles bevilling. Fx hvis man ønsker at starte et diskotek i et parcelhuskvarter.
Hvis du er i tvivl om et lokale er egnet til den type restauration, du ønsker at åbne, kan du kontakte Natur og Miljø
på forhånd for at få en vurdering.

Natur og Miljø
hjælper gerne hvis du
er i tvivl om støj

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.

Hvornår får
jeg svar?

2) Østjyllands Politi sagsbehandler og indhenter oplysninger om dig og din virksomhed i kriminalregisteret, hos
SKAT vedr. restancer, hos Natur og Miljø, Randers Kommune vedr. støj og hos byggesag, Randers Kommune vedr. indretning og ibrugtagning.
3) På baggrund af ansøgningen og ovenstående oplysninger vurderer Østjyllands Politi sagen og sender sin indstilling (dvs. Østjyllands Politis holdning til sagen) til bevillingsnævnets sekretariat i Randers Kommune.
4) Bevillingsnævnets sekretariat vurderer ansøgningen og
sender sin indstilling - sammen med politiets indstilling til bevillingsnævnet.
5) Bevillingsnævnet træffer afgørelse, om der skal gives
alkoholbevilling eller ej. Bevillingsnævnet beslutter samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger, der skal være for
bevillingen.
6) Randers Kommune sender Bevillingsnævnets afgørelse
til dig (ansøgeren).
7) Får du afslag, kan Bevillingsnævnets afgørelse indbringes for byrådet senest 4 uger efter afgørelse er meddelt.

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.

Du får svar
med brev

9. ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG
Når bevillingsnævnet behandler din ansøgning, kan bevillingsnævnet enten vælge at give en bevilling (med en
række betingelser og begrænsninger) eller at give afslag
på bevilling.
9.1 Bevillingsnævnet giver bevilling med vilkår
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 godkendelse.
Hvilke betingelser og begrænsninger, der derudover sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret vurdering og afhænger af både placering, koncept, åbningstider
osv.
De betingelser og begrænsninger, der indsættes, kan fx
være:
Åbningstid
• At der fra kl. 23.00 til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol.
• At restaurationen skal være lukket mellem kl. 06.00 og
kl. 09.00, når den udvidede åbningstid benyttes.
• At en udvidet åbningstidstilladelse til kl. 05.00 vil blive
inddraget såfremt:
- den udvidede åbningstid giver anledning til væsentlige forøgede støjgener, eller
- restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og
orden eller administrere ovennævnte restriktioner.
Ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer
• At virksomheden ikke giver anledning til ordens- eller
ædruelighedsmæssige problemer.

Du kan få
en bevilling
med vilkår

Videoovervågning
• At der ved begrundet formodning om kriminalitet i restaurationsvirksomheden, fx vold eller besiddelse af euforiserende stoffer, opsættes videoovervågning efter krav
og anvisning fra politiet. Overvågningsudstyret skal være
af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer.

Du kan få krav om
at opsætte
videoovervågning

Støj
• At der ikke må afspilles musik for åbentstående døre og
vinduer.
• At krav om plombering af musikanlæg iværksættes/
fastholdes.
• At gæsters kommen og gåen ikke må være til gene for de
omkringboende.
• At livemusik alene afspilles via plomberet anlæg.
Unge og alkohol
• At virksomheden fører en ansvarlig markedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at virksomheden ikke opfordrer til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse.
Krav fra offentlige myndigheder
• At krav og vilkår fremsat af relevante offentlige myndigheder skal efterkommes og opfyldes.

9.1.2. Alkoholbevillingens længde
En alkoholbevilling kan ifølge restaurationsloven udstedes for maksimalt 8 år. En alkoholbevilling kan – efter en
konkret vurdering – blive begrænset til en kortere periode på 2 eller 4 år.
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 Randers Byråd. Klagefristen er på 4
uger efter modtagelse af brevet.

Bevilling skal
fornyes efter
2, 4 eller 8 år

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.

Server IKKE alkohol
før du har tilladelse

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 holde lukket fra
et tidligere tidspunkt end restaurationens 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 (striptease), musik, spil
og lignende i en restauration. Et sådan forbud kan komme
på tale, hvis støjen tager overhånd og påbud fra Natur og
Miljø ikke efterkommes. Se restaurationslovens § 26.

Frakendelse af
bevilling

10.2.Bortfald af alkoholbevilling
En alkoholbevilling bortfalder:
• når bevillingshaveren dør,
• når bevillingens gyldighedstid udløber, uden af 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 er umyndig eller kommer under
værgemål.
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
Tlf. 8731 1448
eller
Bevillingsnævnets sekretariat
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tlf. 8915 1515 / e-mail: bevilling@randers.dk
Hvis du har spørgsmål vedrørende støj, støjmålinger mv.,
kan du kontakte:
Natur og Miljø
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tlf. 8915 1515 / e-mail: miljoe@randers.dk

Bortfald af
bevilling

12. Klage over støj
Hvis du som nabo føler dig meget generet af støj fra en
restauration eller en udeservering, kan du klage til Natur
og Miljø (miljoe@randers.dk).
Afhængig af klagens art kan Natur 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, kan Natur og Miljø udstede 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.
Hvis du vil klage over støj fra gaden uden for en restauration – fx råben og skrigen fra gæster på vej til eller fra
restaurationen – skal du kontakte Østjyllands Politi.

13. Sådan behandler vi dine persondata
Hvem er vi?
Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Odinsgade 7
8900 Randers C
CVR-nr.: 29 18 96 68
Telefon: 89151515
E-mail: miljoeogteknik@randers.dk
13.1 Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk Du kan
læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside:
https://www.randers.dk/om-os/digitalt/databeskyttelse/
13.2 Hvad anvender vi dine oplysninger til?
Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til at kontakte
dig og entydigt identificere dig.

Vil du klage
over støj?

13.3 Har vi lov til at behandle dine oplysninger?
Dine personoplysninger behandles efter restaurationsloven eller databeskyttelsesforordningen (forordning
2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger).

13.4 Kategorier af personoplysninger
I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr-nummer etc.). I enkelte tilfælde behandles
desuden oplysninger, som vedrører straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).
13.5 Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som
eventuelt har lovmæssig krav på underretning om afgørelser mv.
• Private virksomheder, som eventuelt udfører opgaver
for kommunen (databehandlere).
• Offentligt tilgængelige registre/programmer, som vi
eventuelt overfører/indberetter data til.

13.6 Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger
Din persondata har du evt. oplyst i forbindelse med din
henvendelse, eller er indhentet af Randers Kommune ved
registeropslag (fx dit navn og cpr-nummer).

13.7 Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger?
Randers Kommune opbevarer oplysningerne så længe, de
er nødvendige til det angivne formål eller opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Herefter slettes oplysningerne. Dine rettigheder Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i
forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne,
hvilket sker ved at kontakte kommunen.

Du har følgende rettigheder:
• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som
Randers Kommune behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.
• Ret til berigtigelse (rettelse)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig
selv rettet.
• Ret til sletning
• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplys
ninger om dig, inden tidspunktet for vores almin
delige generelle sletning indtræffer.
• Ret til begrænsning af behandlingen
• Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen
af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi frem
over kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik
på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende el
ler forsvares, eller for at beskytte en person eller
vigtige safundsinteresser.
• Ret til indsigelse
• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse
mod vores ellers lovlige behandling af dine per
sonoplysninger. Du kan læse mere om dine rettig
heder i Datatilsynets vejledning om de registrere
des rettigheder, som du finder på:
www.datatilsynet.dk

13.8 Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk

14. Bilag
Bilag 1. Byrådets ønsker for placering af restaurationer med alkoholbevilling i
Randers by
Dette bilag beskriver, hvilken udvikling Randers Byråd ønsker for den centrale
del af Randers by. Byrådet fastlægger herved rammerne for bevillingsnævnets vurdering af, hvor der kan placeres restaurationer med alkoholbevilling
og hvilke restaurationstyper, der kan gives alkoholbevilling til.
Nedenstående er kun udgangspunkter, og det vil altid være en konkret vurdering, om der kan gives alkoholbevilling på en given adresse til et givent
restaurationskoncept.

1. Bykernen
Ifølge kommuneplanen må restaurationer med alkoholbevilling som hovedregel kun placeres i bykernens strøggader og i enkelte kvarterer rundt om
bykernen.
Byrådet ønsker at skabe større mangfoldighed og diversitet i restaurationstyper, således at Randers bliver en levende by med attraktive tilbud til borgere
og erhvervsliv. Byrådet ønsker, at området bevarer sin identitet, samtidigt
med at der skabes grobund for mere liv i byen alle ugens dage.

1.1. Den centrale middelalderbykerne
Den centrale middelalderbykerne er præget af charmerende smalle gader
med tæt bebyggelse, hvor beboelse og erhverv skal eksistere dør om dør.
Byrådet ser Rådhustorvet og Latinerkvarteret, dvs. området omkring Kirketorvet, som levende byrum, hvor caféer og spiserestaurationer med udeservering
kan give stemning til området.
I området kan der som udgangspunkt gives tilladelse til nye bevillinger til
type A. Der vil dog være mulighed for bevillinger til type B restaurationer
(caféer, lounge og lign.) på Rådhustorvet og i Latinerkvarteret.

1.2.Storegadeområdet (Storegade, Søndergade og Middelgade)
Byrådet ønsker, at Storegadeområdet får et mere varieret udbud af restaurationstyper. Byrådet ønsker, at området får mere liv i dagtimerne med levende
facader og udeservering.
Byrådet byder derfor nye koncepter velkomne, og der kan således gives bevilling til både type A, B og C restaurationer.
Ved ansøgning om type C restaurationer, skal bevillingsnævnet særligt lægge
vægt på, om det ansøgte koncept kan tilføre området noget positivt for at sikre variation i restaurationstyper i området. Fremtidige restauratører kan ikke
forvente, at der gives bevilling til type C restaurationer alene af den grund, at
der tidligere har været drevet type C restauration på en given adresse.

2. Østervold
Byrummet Østervold spiller en fremtrædende rolle som den nye nord-sydgående akse, der kan trække bykernen helt ned til vandet, og samtidig være
bindeled mellem bykernen og den nye bydel Jens Otto Krags Plads. Byrådet
ønsker, at Østervold og Jens Otto Krags Plads kommer til at summe af liv med
restaurationer af varierende karakter. Byrådet ser gerne nye kreative koncepter i området, der kan tiltrække et bredt publikum.
I området kan der som udgangspunkt gives tilladelse til nye bevillinger til
type A. Der vil dog være mulighed for bevillinger til type B restaurationer
(caféer, lounge og lign.), hvis der ikke er særlige hensyn til beboere i nærheden af restaurationen.

3. De bynære havnearealer
Byrådet ønsker, at Randers udnytter byens attraktive beliggenhed tæt på vandet. Byrådet ønsker, at restaurationer skal spille en naturlig rolle i byrådets vision om ”Byen til Vandet”, således at der etableres opholdssteder og faciliteter,
der indbyder til hyggeligt ophold og rekreativ udfoldelse.
De indre havnearealer er et udviklingsområde, hvor der sandsynligvis vil ske
væsentlige ændringer planmæssigt for fremtiden. Området indbyder derfor til
nytænkende koncepter af midlertidig karakter, der kan indpasses i området,
som det ser ud i dag, og bibringe til byliv før en potentiel byudvikling.
Der kan således gives bevilling til både type A, B og C restaurationer. Bevillingsnævnet skal foretage en konkret vurdering af restaurationstypen sammenholdt med arealets karakter
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Bilag 2

15 LINKS
Bevillingsnævnet
https://www.randers.dk/demokrati/raad-og-naevn/bevillingsnaevn/
Restaurationsloven
LBK nr 692 af 05/07/2019 (Restaurationsloven)
Byggesag, Randers Kommune
https://www.randers.dk/kontakt/administration/udvikling-miljoe-og-teknik/kontakt-om-byggeri/
Østjyllands Politi - blanketter
https://politi.dk/ansoeg/restaurationer/alkoholbevilling-uden-for-koebenhavn
Østjyllands Politi – lejlighedstilladelser
https://politi.dk/ansoeg/arrangementer/lejlighedstilladelse
Veje og Trafik, Randers Kommune - Midtbyregulativ for brug af vejarealer
https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-og-parkering/veje-gader-og-stier/brug-af-offentligt-vejareal/regulativ-for-brug-af-vejarealer-inden-for-centerringen/
Veje og Trafik, Randers Kommune - ansøgning om udeservering
https://www.randers.dk/borger/vej-trafik-og-parkering/veje-gader-og-stier/brug-af-offentligt-vejareal/
Miljøafdeling, Randers Kommune
https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/forskrift-for-udeservering/
Randers Eventsekretariat
https://detsker.randers.dk/for-arrangoerer/om-randers-eventsekretariat/
Beredskab og Sikkerhed
https://www.bsik.dk/
Fødevarestyrelsen
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Miljøstyrelsen
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/

