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Indkommet


Politiets stempel Udfyldes af politiet 

i    kommune 

Ansøgning om FORNYELSE af 
alkoholbevilling for
SELSKABER, FORENINGER m.v. 

Restaurationens adresse
 ”   navn
 ”   tlf.nr. 

Selskabets/foreningens 
navn, 
hjemsted 
adresse 
tlf.nr. 
CVR-nr. 

Direktørens(ernes)/ 
foreningsformandens 
fulde navn(e) 
personnr. 
bopæl(e) 
tlf.nr. 

Selskabets/foreningens 
bestyrelse 

Stilling, fulde navn, 
personnr. bopæl og tlf.nr. 
for samtlige bestyrelses
medlemmer anføres 

Alkoholbevillingen: 

Udstedelsesdato 

Udløbsdato 

Bestyreren(ernes) fulde navn 
bopæl(e) 
tlf.nr. 
Ansøgning om godkendelse
af bestyrer(e) vedlægges 
(P 700-07) 
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Oplysninger om selskabet/foreningens øko- Aktiver kr. nomiske forhold ifølge seneste årsregn
skab. (Årsregnskab vedlægges) - Gæld  kr. 

Formue kr. 
For selskaber vedlægges endvidere aktio-

For selskaber:         Aktiekapitalen kr. nærfortegnelse eller anpartshaverfortegn
else. Anpartskapital kr. 

Er der sket væsentlige ændringer i de 
økonomiske forhold siden seneste 
årsregnskab? 
Restaurationens serveringsomsætning i seneste regnskabsår 

(excl. moms) kr. fra den   til den   
Driftsregnskab vedlægges. 

Oplysninger om, hvorledes ansøgeren agter at drive restaurationen (f.eks. spiserestaurant, diskotek, bodega eller

cafeteria). 

Oplysninger om restaurationens størrelse i m2 , antal siddepladser og åbningstider.

Såfremt der til restaurationen er knyttet særlig tilladelse til offentlig optræden, eller forlænget åbningstid, må særskilt 

ansøgning om bibeholdelse af tilladelserne indsendes.


Tilhører den ejendom, restaurationen ligger i, staten?
 Nej Ja 
Tilhører den ejendom, restaurationen ligger i, kommunen? Nej Ja 
Er ejendommen i bekræftende fald overvejende indrettet til restaurations- eller hoteldrift? Nej Ja 

Skal restaurationen drives i tog, turistbusser, fly eller (i fart) eller i busser i international Nej Ja 
rutefart, hvor rutens længde er mindst 200 km? 

Driver selskabet/foreningen, direktion eller bestyrelsesmedlemmer andre restaurantioner? Nej Ja 

I bekræftende fald anføres alkoholbevillingernes udstedelsesdatoer, gyldighedsperioder samt virksomhedernes

navne og adresser.


Særlige bemærkninger: 


Selskabets direktør(er) og bestyrelsen/foreningens bestyrelse erklærer, at flertallet 

1) er fyldt 25 år, eller er fyldt 23 år og har afsluttet en uddannelse indenfor hotel- og restaurationsfaget,  

2) ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål, 

Vi/jeg erklærer endvidere:

at selskabet/foreningen eller noget medlem af direktion og bestyrelse ikke har modtaget lån under nogen form, 

indskud, usædvanlig kredit eller sikkerhedsstillelse af nogen, som fremstiller eller forhandler drikkevarer eller er

medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber mv., som fremstiller eller forhandler drikkevarer. (Tilsvarende gælder

modtagelse af gaver af ikke ubetydelig værdi, bestemt til anvendelse i bevillingshaverens virksomhed). 

at selskabet/foreningen ikke er fremstiller eller forhandler af drikkevarer eller er medlem af direktion eller bestyrelse i 

selskaber mv., som fremstiller eller forhandler drikkevarer.

For selskaber mv. erklærer vi/jeg tillige, at vedtægterne indeholder bestemmelser om, 

at aktier/anparter (andelsbeviser) ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler

drikkevarer,  

at alle aktier/anparter skal lyde på og noteres på navn,

at der til overdragelse kræves samtykke fra direktion/bestyrelse. 
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Til afgørelse af, om selskabet/foreningen opfylder betingelserne i Restaurationslovens § 12, med hensyn
til økonomiske forhold og finansieringsplan, meddeles samtykke til at indhente oplysninger fra vedkom
mende told- og skattemyndigheder om eventuelle skatte- og afgiftsrestancer. Til afgørelse af om alle
direktions- og bestyrelsesmedlemmer opfylder betingelserne i Restaurationslovens § 12 om adfærd og
økonomiske forhold meddeler jeg/vi samtykker til, at der indhentes oplysninger fra vedkommende told- 
og skattemyndigheder samt kommuner om eventuelle skatte-, afgifts- eller bidragsrestancer mv., samt
endelig til at der indhentes oplysninger om eventuelle straffesager. Endvidere meddeles samtykke til, at
alle sagens oplysninger videregives til bevillingsmyndigheden. 

Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163*, at foranstående oplysninger er rigtige. 

den 

Samtlige direktørers og bestyrelsesmedlemmers underskrift: 

Forbeholdt politiets påtegning. 

*)	 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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VEJLEDNING 

Hvad skal der bruges til denne ansøgning 
Oplysninger om Restaurationens adresse samt personoplysninger om selskabet / bestyrelsen. Seneste 
årsregnskab. 

Udfyldelse af blanketten 
Blanketten vedrører ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling for Selskaber, foreninger. 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. 

Yderligere vejledning 
Der kan fås yderligere vejledning ved henvendelse til e-mail adressen: webmaster@politi.dk 

mailto:webmaster@politi.dk
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