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Gribskov Kommune

2 stemmer for (V). 3 imod (A, C, G)
Anbefaling tiltrådt.

Fravær: Børge Sørensen, Flemming Møller.

Beslutning
Det blev under Godkendelse af dagsordenen besluttet, at punktet udsættes til Byrådets 
møde 16.12.13.

Fravær: Jørgen Simonsen

219.  Delegation af beslutningskompetence vedr. alkoholbevillinger
22.01P00 - 2013/32226

Sagsfremstilling
1. Indledning
Formålet med dette dagsordenspunkt er at forelægge Byrådet et forslag om at delegere en 
del af beslutningskompetencen vedr. alkoholbevillinger til administrationen. En sådan 
delegation vil bidrage til, at kommunen vil kunne behandle de fleste ansøgninger om 
alkoholbevilling hurtigere og smidigere.

2. Politiets og kommunens sagsbehandling
Kommunerne er myndighed for behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger. Dette skal 
ske efter forhandling med politiet. I Gribskov Kommune ligger beslutningskompetencen hos 
Byrådet. Kommunen har således ikke benyttet hjemlen i § 10, stk. 3 i lov om 
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. til at nedsætte et bevillingsnævn til at træffe 
de afgørelser, der efter loven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Dette skal ses i lyset af, at 
antallet af bevillingssager i Gribskov Kommune er forholdsvis begrænset samtidig med, at 
det vil være ressourcekrævende for kommunen at have et bevillingsnævn og ikke mindst, at 
et nævn ikke i afgørende grad vil kunne afhjælpe de nedenfor beskrevne vanskeligheder 
med sagsbehandlingstiderne.

Sagsgangen er, at alle alkoholbevillinger ansøges hos politiet, uanset om der er tale om 
ansøgning om fornyelse af bevilling, ansøgning om ny bevilling, godkendelse af bestyrer 
eller ansøgning om nattilladelse. Politiet indhenter og gennemgår rækken af oplysninger, der 
skal dokumentere, at ansøger opfylder lovens krav til bl.a. forsvarlig forretningsmæssig og 
økonomisk drift. Politiet har typisk en sagsbehandlingstid på mellem 2-4 måneder, hvorefter 
ansøgningen fremsendes med politiets indstilling til endelig behandling i den kommune, hvori 
det pågældende udskænkningssted er beliggende. Det vil sige, at der typisk - og også i 
Gribskov Kommune - går mellem 3 og 5 måneder fra ansøgningstidspunktet og indtil 
ansøgningen er endeligt behandlet af bevillingsmyndigheden. Mange ansøgere er 
uforstående overfor sagsbehandlingstiden og efterlyser kortere ekspeditionstid, idet de gerne 
vil kunne starte op hurtigt efter ansøgning. 

I langt de fleste tilfælde indstiller administrationen til Gribskov Kommunes byråd at træffe 
beslutning i overensstemmelse med politiets indstilling, og i langt de fleste sager er der ingen 
problemer.  

I løbet af perioden 1. januar 2013 - 1. november 2013 har Byrådet behandlet 30 sager vedr. 
alkoholbevillinger. Heraf er 30 sager indstillet og godkendt i overensstemmelse med politiets 
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indstilling uden yderligere bemærkninger, og 5 sager har været forelagt 
borgmesterbeslutning inden behandling på Byrådet, grundet anmodning fra ansøger om 
hurtig godkendelse med henblik på videreførelse eller igangsættelse af virksomhed. Disse 
sager er efterfølgende forelagt Byrådet til orientering til opfyldelse af kravet i § 31, stk. 2 i lov 
om kommunernes styrelse. Det vil sige, at alle sager i 2013 er indstillet og afgjort i 
overensstemmelse med politiets indstilling. 

Politiets sagsbehandlingstid fastsættes af politiet, men kommunens sagsbehandlingstid kan i 
de fleste sager begrænses væsentligt, såfremt en del af beslutningskompetencen delegeres 
til administrationen.

3. Særligt om kommunens sagsbehandling 
Når kommunen modtager ansøgningen med tilhørende materiale og udtalelsen fra politiet, 
foretager administrationen en selvstændig sagsbehandling, hvori indgår eksempelvis en 
vurdering af den ansøgte åbningstid i forhold til naboer og øvrige omgivelser og en kontrol  
af, at der er tilladelse til drive restaurationsvirksomhed fra lokalerne i form af 
ibrugtagningstilladelse med godkendelse af brandforholdene m.v.

Med hensyn til åbningstiden bemærkes, at den generelle åbningstid (som Gribskov 
Kommune ikke har fraveget) er til kl. 24 ifølge § 28 i lov om restaurationsvirksomhed og 
alkoholbevilling m.v. Men kommunen kan med politiets samtykke tillade en åbningstid til 
f.eks. kl. 02 eller kl. 05, hvis det i det konkrete tilfælde skønnes forsvarligt ud fra lovens 
miljømæssige, samfundsmæssige, og ordensmæssige kriterier. Sådanne udvidede 
tilladelser ("nattilladelser") giver erfaringsmæssigt ofte anledning til vanskeligheder i form af 
klager fra naboer m.fl., ikke mindst hvis tilladelse gives for steder, hvor der ikke tidligere var 
en udvidet tilladelse. Nye nattilladelser og fornyelse af nattilladelser, hvor der har været 
klager eller andre komplikationer, vil derfor fortsat være egnet til politisk beslutning på 
baggrund af oplysninger om den planlagte virksomhed, planforholdene, naboforholdene og 
de langsigtede visioner for området og en afvejning af hensynene til den forretningsdrivende 
på den ene side og det omgivende miljø på den anden side.

Med hensyn til lokaleforholdene og eventuelle mangler i ansøgningsmaterialet bemærkes, at 
såfremt administrationen bliver opmærksom på, at der er omstændigheder, der bevirker, at 
der bør meddeles afslag på ansøgningen, vil administrationen sædvanligvis henvende sig til 
ansøger med en frist til at rette op på forholdene og anmodning om en udtalelse. Herefter 
kan et afslag komme på tale. Et afslag har selvsagt afgørende betydning for ansøgeren og 
sådanne afgørelser vil derfor også fortsat være egnet til politisk beslutning.

4. Administrationens anbefalinger
For at sikre en hurtigere kommunal sagsbehandling og i højere grad understøtte ansøgeres 
ønske om en hurtigere videreførelse eller igangsættelse af virksomhed indstilles det, at 
Byrådet delegerer til administrationen at meddele følgende bevillinger/godkendelser:

ny alkoholbevilling uden nattilladelse

fornyelse af alkoholbevilling uden nattilladelse

ny alkoholbevilling med nattilladelse (f.eks. i forbindelse med ejerskifte), såfremt der i 

den pågældende restauration hidtil er blevet udskænket alkohol efter kl. 24, uden at 
dette har givet anledning til klager eller andre komplikationer
fornyelse af alkoholbevilling med nattilladelse, såfremt nattilladelsen ikke har givet 

anledning til klager eller andre komplikationer
godkendelse af bestyrer   

Administrationens kompetence er betinget af, at politiets indstilling til kommunen 
understøtter bevillingen/godkendelsen og at kommunens egen sagsbehandling ikke har 
afdækket forhold, der kan rejse tvivl om, hvorvidt bevilling/godkendelse bør gives.



 Byrådet den 04-11-2013 side 26

Gribskov Kommune

Det indstilles samtidig, at kompetencedelegationen ikke omfatter behandlingen af følgende 
ansøgninger, som Byrådet således fortsat skal behandle:

ansøgninger i sager, hvor der ifølge politiets indstilling og/eller kommunens egen 

sagsbehandling kan være tvivl om, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes i sin helhed
ansøgninger i sager, hvor der ifølge politiets indstilling/og eller kommunens egen 

sagsbehandling bør gives ansøger helt eller delvist afslag  
ansøgning om ny alkoholbevilling med nattilladelse (f.eks. i forbindelse med ejerskifte), 

såfremt der i den pågældende restauration ikke hidtil er blevet udskænket alkohol efter  
kl. 24 eller hvor udskænkning efter kl. 24 har givet anledning til klager eller andre 
komplikationer
ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling med nattilladelse, såfremt nattilladelsen har 

givet anledning til klager eller andre komplikationer

Det foreslås, at kompetencedelegationen skal være gældende for ansøgninger modtaget af 
kommunen efter den 1. december 2013.

Det foreslås endvidere, at administrationen i begyndelsen af 2015 udarbejder en status for 
alkoholbevillingsområdet, som forelægges Byrådet, således at Byrådet får lejlighed til at 
evaluere administrationens arbejde i det første år efter delegationsordningens ikrafttræden.

Administrationen bemærker, at det i forarbejderne til § 10, stk. 3 i lov om 
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. er udtalt, at kommunalbestyrelsen på 
sædvanlig måde kan træffe beslutning om delegation til bl.a. den kommunale administration.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 31, stk. 2, jfr. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25.07.2013
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., § 10, stk. 3, § 28, jfr. 
lovbekendtgørelse nr. 135 af 18.01.2010 med senere ændringer.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet at beslutte, 

at Byrådet delegerer til administrationen at meddele alkoholbevillinger og godkendelser 1.
som anført i afsnit 4 i sagsfremstillingen.

Beslutning
Tiltrådt.

220.  Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014
15.20G00 - 2013/01963


