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Forbeholdt Politiet 

Modtaget Dato : 
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5100 – 

Årsag til ansøgning 

(sæt kryds) 

Nyetablering 

Ændring af forretningskoncept 

Restaurationens navn, adresse 

og telefonnummer 

Restaurationens cvr nummer 

Ansøgers navn, adresse og 

telefonnummer 

Musik Drikkevarer Maden Accessorisk 

Musik er det bærende 

element i konceptet 

Drikkevarer er det 

bærende element i 

konceptet.  

Maden er det bærende 

element i konceptet 

Accessorisk virksomhed, 

hvor servering af 

drikkevarer er sekundært 

• diskotek

• spillested

• restaurant med

høj musik efter

maden

• showrestaurant

• bar

• café

• bodega/værtshus

• bar/vinbar

• café

• restaurant med

cocktailbar efter

maden

• lounge på hotel

• spiserestaurant

• café

• cafeteria

• pizzeria

• kulturelle

institutioner

• teatre/biografer

• museer

• idrætsanlæg

• foreninger/loger

• barbershop/frisør

• tøj/brugskunst

m.v.

Forretningstype 

(beskriv forretningstypen ved 

hjælp af ovenstående 

eksempler) 

Størrelse m², indretning og 

kapacitet (antal gæster, 

herunder antal siddepladser, 

bar, scene, selskabslokaler mv.) 

Udeservering * 

Angiv tillige størrelse m2 og 

kapacitet (antal gæster) såfremt 

der ønskes tilladelse til 

udeservering. 

OBS* 
* Ansøgning om tilladelse til udeservering behandles af

kommunen, hvor restaurationen er beliggende. Kontakt 

kommunen for nærmere vejledning. 
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Servering af mad og/eller 

drikke 

 

(hvad skal der serveres? – 

vedlæg evt. et menukort) 

 

  

Målgruppe/kundegrundlag 

 

(hvilken type kunder ønsker I at 

tiltrække?) 

 

 

 

 

Åbningstider 

 

(Hvornår åbnes og lukkes – og 

skal restaurationen holde åbent 

hele året eller evt. kun i 

højsæsonen?) 

 

  

Bemanding 

 

(Hvordan skal restaurationen 

være bemandet – i løbet af 

ugen og i weekender?) 

 

  

Spilleautomater 

 

(Er der opstillet/eller 

planlægges der opstilling af 

spilleautomater i 

restaurationen?) 

 

  

Andre forhold 

 

(Andre forhold som skal tages i 

betragtning i forbindelse med 

behandlingen af din ansøgning) 
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