
UNDERRETNING/ANSØGNING
I medfør af restaurationslovens § 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer 
Se betingelser og vejledningen på side 2 Forbeholdt politiet

Modtaget dato: Journal nr.

Ansøger:
EfternavnFornavn(e)

Gade/vej Nr. Sal Side E-mail CPRnr.

Telefonnr.

Ansøgende/medvirkende restauratør eller bestyrer:
Efternavn Fornavn(e) Stilling CPR-nr.

Forretningsstedets adresse Nr. Sal Side Postnr. By E-mail

Hvis arrangementet afholdes af eller for en forening anføres:
Foreningens navn

Foreningens adresse - vejnavn Nr. Sal Side Postnr. By E-mail

Efternavn Fornavn(e) CPR-nr. Telefon

Dato og formandens underskriftServering af Øl Bordvine andre stærke drikke

Indendørs (ved deltagelse af mere end 50 personer i ikke godkendte forsamlingslokaler, skal arrangementet anmeldes til 
beredskabsforvaltningen/brandvæsenet i rimelig tid inden arrangementets afholdelse

Udendørs

Telt (ved deltagelse af mere end 150 personer i forsamlingstelt eller selskabshus på over 50 m2, skal arrangementet 
anmeldes til beredskabsforvaltningen/brandvæsenet senest 30 dage før forsamlingsteltet eller selskabshuse skal anvendes).

Antal deltagere: Under 150 Over 150 Ca. antal deltagere

Arrangementets art:

Offentlig adgang:  Ja  Nej

Afholdelsessted:

Dato og tidsrum for afholdelse:

Dato og ansøgers underskrift

Udfyldes af politiet Underretning om ovennævnte arrangement modtaget.   

Tilladelse til ovennævnte arrangement meddeles herved.

Tilladelse til ovennævnte arrangement meddeles herved på vilkår, af at arrangementet slutter senest kl.  

Politiets stempel Dato og  underskrift

P700-30 (06/12)

Serveringen skal foregå:

Tilladelse til ovennævnte meddeles på vilkår af arrangørens/arealets indehavers accept af ansøgerens deltagelse i 
arrangementet.

Postnr. By



Betingelser for afholdelse af enkeltstående arrangementer  
i medfør af restaurationslovens § 22

Restaurationslovens bestemmelser for serveringssteder skal overholdes navnlig henledes opmærksomheden på, at det er 
forbudt at servere eller lade servere stærke drikke (drikke med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover)  

for personer, som ikke er fyldt 18 år,  

og for berusede 
(dvs. personer om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere spiritusnydelse vil give anledning til fare for sig selv 
eller fare eller ulempe for andre) 

Serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, såfremt der serveres stærke drikke. 
Tilladelsen skal forevises på forlangende og kan tilbagekaldes, hvis forholdene giver anledning hertil. 

Omsætning af varer og ydelser er generelt momspligtig. 
Hvis omsætningen af varer og momspligtige ydelser ikke overstiger 50.000 kr. årligt, skal der ikke svares moms. 
Arrangementer, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål kan efter ansøgning 
fritages for moms. Nærmere oplysninger kan fås hos det lokale Skattecenter, hvortil også anmeldelse til registrering eller 
ansøgning om momsfritagelse skal rettes. 

Vejledning i øvrigt m.h.t. de forskellige typer arrangementer, som vil kunne forekomme efter restaurationslovens § 22: 

1) Arrangementer, som kun omfatter servering af mad- og drikkevarer, dog ikke stærke drikke, kan afvikles uden tilladelse.

2) Serveringen kan tillige omfatte øl og bordvin, såfremt den foregår indendørs for højst 150 personer og forestås af en 
person, der er fyldt 21 år. Politiet skal underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår 
for virksomhedens udøvelse eller forbyde denne.

3) Politiet kan tillade, at en person, der er fyldt 21 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår 
udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer.

4) Politiet kan tillade, at en person, der har alkoholbevilling eller en godkendt bestyrer af restaurationsvirksomhed, enten 
alene eller sammen med en person, der er fyldt 21 år, forestår servering af andre stærke drikke end øl og bordvin.

5) For at opnå politiets tilladelse til de arrangementer, der er nævnt under 3) og 4) kræves forudgående tilladelse fra 
Selskabsstyrelsen, HVIS ansøgeren fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller HVIS ansøgeren finansieres af firmaer 
eller personer, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
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