
                                                                                                                     

 
  

 
 
Krav om autoriserede dørmænd  
 
I en ændring til restaurationsloven er det bestemt, at dørmænd i virksomheder med 
alkoholbevilling pr. 1. juli 2004 skal være autoriserede, så de har den fornødne 
uddannelse og dermed de nødvendige kvalifikationer til at udføre deres arbejde.  
Det er bevillingshaverens ansvar, at de ansatte dørmænd er autoriserede af politiet og 
dermed opfylder kravene til uddannelse af dørmænd. Det betragtes som en væsentlig 
overtrædelse af restaurationsloven, hvis en bevillingshaver ansætter en ikke 
autoriseret person som dørmand i restaurationen.  
 
Kravet om at dørmænd i virksomheder med alkoholbevilling skal have en autorisation 
er gældende uanset om kravet stilles af bevillingsmyndighedens eller er et ønske fra 
virksomhedens side.  
Autorisationsordning forudsætter, at dørmænd har den fornødne uddannelse til at 
kunne udfylde deres rolle i restaurationer. De situationer og begivenheder, som 
dørmændene uundgåeligt kommer ud for i deres erhverv, stiller særlige krav til 
dørmændenes evner og kompetencer. I det miljø, som dørmændene arbejder i, 
kommer mange helt unge mennesker, som har indtaget alkohol, og der er derfor et 
særligt behov for at sikre, at de personer, der er beskæftiget i miljøet, er kompetente 
og ansvarlige. Praksis viser, at der er opstået en række uheldige episoder, som 
dørmændene ikke har håndteret tilfredsstillende. Ved autorisation af en dørmand vil 
det ifølge forslaget blive en betingelse, at ansøgeren ikke er straffet for et forhold, 
som indebærer en nærliggende risiko for misbrug af stillingen.  
Ved udtrykket ”dørmand” forstås først og fremmest en person, som udøver 
adgangskontrol i forbindelse med gæsters adgang til restaurationer, også selvom 
denne person er indehaver eller bestyrer. Dørmanden vil herudover kunne have en 
række andre opgaver til sikring af, at ophold i og uden for restaurationer sker på en 
for gæster samt det øvrigt personale betryggende måde.  
En tjener, en billetkontrollør i et teater med alkoholbevilling eller en receptionist på et 
hotel o. lign. er ikke omfattet af begrebet ”dørmand” i lovens forstand, da det ikke er 
deres primære opgave at varetage disse opgaver og funktioner. Lignende opgaver kan 
også varetages af andre ansatte, uden at dette gør dem til dørmænd i 
restaurationslovens forstand.  
 
Ønsker en spiserestaurant at have en servicemedarbejder i døren til at tage imod 
gæster, eller ønsker et hotel at have servicemedarbejdere, som er gæsterne 
behjælpelige med at komme af med biler og henvise gæsterne tilrette i hotellobbyen 
m.v., vil disse servicemedarbejdere heller ikke være dørmænd i lovens forstand, idet 
disse servicearbejdere ikke har adgangskontrol som deres primære arbejdsopgave.  


