Journalnr.

Læs vejledningen bagerst

Indkommet
Politiets stempel

Udfyldes af politiet

Ansøgning om godkendelse af
BESTYRER for virksomhed der har/an
moder om alkoholbevilling til drift af
restaurations- og hotelvirksomhed
i

kommune

Restaurationens adresse
”
navn
”
tlf.nr.
Ansøgerens navn
bopæl
tlf.nr.
evt. CVR-nr.
Alkoholbevilling:
udstedelsesdato:
udløbsdato:
Restaurationens seneste
årlige omsætning
Bestyrerens stilling
fulde navn
personnr.
bopæl og tlf.nr.
Dokumentation udstedt af
offentlig myndighed for
bestyrerens identitet
vedlægges
Foranstående oplysninger registreres i Politiets Decentrale Bevillingsregister, der indeholder oplysninger til brug for
politiets administration, tilsyn og kontrol indenfor bevillings- og beværterlovgivningens område. Politidirektøren i den
enkelte politikreds er dataansvarlig for det register, der er oprettet i politikredsen.
Ægtefælles/samlevers
fulde navn
personnr.
Årlig løn for bestyreren
(Ansættelseskontrakt
vedlægges)
Årsag til ansøgningen

Driver bevillingshaveren andre
restaurationsvirksomheder,
anføres navn og adresse

den
Bevillingshavers/Ansøgers underskrift
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Oplysninger om bestyrerens tidligere beskæftigelse og uddannelse
fra

til

Arbejdsstedets/uddannelsesstedets navn og adresse

Stilling

Oplysninger om bestyrerens
nuværende beskæftigelse –
herunder om den ophører ved
opnåelse af godkendelse
Har bestyreren tidligere haft/søgt alkoholbevilling. Hvor og hvornår?

Undertegnede erklærer, at jeg
1) er fyldt 21 år, eller er fyldt 18 år og har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
2) ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål,
3) ikke har modtaget lån under nogen form, indskud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillelse af nogen, som frem 
stiller eller forhandler drikkevarer eller er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber m.v., som fremstiller
eller forhandler drikkevarer. (Tilsvarende gælder modtagelse af gaver af ikke ubetydelig værdi, bestemt til
anvendelse i bevillingshaverens virksomhed).
Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan dispensere fra det under pkt. 3 anførte.
Samtidig giver jeg samtykke til, at politiet under behandling af denne ansøgning indhenter oplysninger om evt.
tidligere beskæftigelser i restaurationsbranchen og om eventuelle straffesager, samt at politiet videregiver alle sagens
oplysninger til bevillingsmyndigheden.
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163*, at foranstående oplysninger er rigtige.

den
Bestyrerens underskrift

*) Efter straffelovens §163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver
urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde eller med
fængsel indtil 4 måneder
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Forbeholdt politiets påtegning.
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VEJLEDNING
Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Oplysninger om Restaurationens adresse samt personoplysninger. Dokumentation udstedt af offentlig
myndighed for bestyrerens identitet.
Udfyldelse af blanketten
Blanketten vedrører ansøgning om
Ansøgning om godkendelse af BESTYRER for virksomhed der har/anmoder om alkoholbevilling til drift af
restaurations- og hotelvirksomhed. Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld
feltet. Skift fra felt til felt med tabulatortasten.
Ansøgningen inkl. bilag skal indleveres til den politikreds hvori virksomheden drives.

