RESTAURATIONSPLAN
GULDBORGSUND KOMMUNE
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FORORD
Restaurationsplanen danner udgangspunkt for et attraktivt, ansvarligt og trygt
restaurationsmiljø i Guldborgsund Kommune.
Guldborgsund kommune skal være et godt sted at bo, som kommune vil vi skabe
rammerne for det gode og rige hverdagsliv – som netop gør Guldborgsund til et godt
sted at bo. Det gode liv leves i hele kommunen. Der er forskelligartede lokalområder
og vi skal arbejde for at understøtte dem og deres styrker hver især. Byernes styrker
og kvaliteter, skal udvikles så vi får stærke byer med oplevelser for øjne og ører, for
borgere og gæster.
Vi skal understøtte og fremme detailhandelen og kulturen og arbejde med events og
oplevelser i vores hovedby, for at fastholde en stærk handelsby, samt sikre attraktive
områder i byerne og de mindre landsbymiljøer, som hver især har noget særligt at
byde på.
Målsætningen er at skabe gode rammer og fordelagtige forhold for erhvervslivet
samt fremme aktive bymiljøer til gavn for både bosætning, borgere, erhvervsliv og
turisme.

FORMÅL
Formålet med restaurationsplanen er:
• at skabe gode rammer for restaurationsvirksomhederne til glæde for kommunens
borgere, gæster og restauratører
• at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder
• at sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø
• at mindske generne fra restaurationsvirksomhederne for de omkringliggende
beboelser og virksomheder
• at sikre, at borgerne kan færdes trygt i nattelivet

BEVILLINGSNÆVNETS SAMMENSÆTNING
Bevillingsnævnet består i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af
8 medlemmer:
•
•
•
•
•

1
1
4
1
1

medlem udpeget af politidirektøren
sagkyndigt medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
medlem udpeget af HORESTA
medlem udpeget af fagforbundet 3F

Bevillingsnævnets funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Link til hjemmesiden med fortegnelse over medlemmer:
https://guldborgsund.dk/politik/raad-og-naevn/
bevillingsnaevnet#medlemmer-4b
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BEVILLINGSNÆVNETS MØDER
Bevillingsnævnet holder møder 4 gange om året, i marts, juni, september og
december.
Link til hjemmesiden med mødedatoer:
https://guldborgsund.dk/politik/raad-og-naevn/bevillingsnaevnet#moeder4d

BEVILLINGSNÆVNETS OPGAVER
Bevillingsnævnet er en selvstændig myndighed, hvor de almindelige forvaltningsretlige regler og principper er gældende, herunder krav om begrundelser for afgørelser,
partshøringer, klagevejledninger mv.
Bevillingsnævnet behandler ansøgninger fra personer, selskaber eller foreninger om
alkoholbevilling. Alkoholbevilling gives som udgangspunkt for en periode på 8 år og
gælder for et bestemt forretningssted (matrikel). Alkoholbevillingen kan i henhold til
restaurationsloven begrænses og betinges, hvis nævnet vurderer, at der er behov
herfor. Perioden vil i disse tilfælde være på 2 eller 4 år.
Såfremt ansøgeren ikke længere driver virksomheden eller flytter til nye lokaler,
bortfalder alkoholbevillingen og der skal søges en ny.
Herudover behandles også ansøgninger om:
•
•
•
•

Fornyelse af alkoholbevilling
Godkendelse af bestyrer
Ansøgning om udvidet åbningstid
Ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse

Alle ansøgninger om bevillinger sendes til politiet, som indhenter de nødvendige
oplysninger fra andre myndigheder og vurderer, om ansøgeren opfylder de gældende
regler. Politiet fremsender herefter ansøgningen til behandling i bevillingsnævnet,
som træffer den endelige afgørelse og sender skriftlig afgørelse til ansøgeren.
Link til politiets hjemmeside til ansøgningsblanketter:
https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/restaurationer/alkoholbevilling

PARTSHØRING
I forbindelse med behandling af en ansøgning skal Bevillingsnævnet
foretage partshøring, hvis det forventes:
• at afgørelsen vil være helt eller delvist til ugunst for ansøgeren
• at ansøgeren ikke kender alle oplysninger, der er af betydning for sagens afgørelse
Der gives en høringsfrist på 2 uger for ansøgeren til at afgive et høringssvar. Høring
kan hvis nødvendigt foretages mundtligt.
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FORNYELSE AF ALKOHOLBEVILLING
Det er ansøgers ansvar at søge om fornyelse af alkoholbevillingen og fremsende
denne til politiet inden eksisterende bevilling udløber. Efter sagsbehandling hos
politiet fremsendes sagen til Bevillingsnævnet, som behandler ansøgningen og træffer afgørelse. Afgørelsen fremsendes skriftligt.
Link til ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling:
https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/restaurationer/alkoholbevilling

ZONEINDDELING I GULDBORGSUND KOMMUNE
Der er etableret 3 zoner i Guldborgsund kommune. I disse zoner er det muligt at
søge og få tilladelse til udvidet åbningstid.
Bevillingsnævnet foretager en konkret individuel vurdering af hver enkelt ansøgning
med fokus på ordensmæssige, samfundsmæssige og ædruelighedsmæssige hensyn
jf. restaurationsloven §12.
ZONE 1
Der etableres en zone i Nykøbing midtby.
Zonen afgrænses af jernbanen, Tingsted Å og Guldborgsund. I denne zone er det
muligt at søge og få tilladelse til udvidet åbningstid.
Se Bilag 1 - side 9.
ZONE 2
Der etableres en zone på Marielyst.
Zonen centreres omkring torvet og Marielyst Strandvej. I denne zone er det muligt at
søge og få tilladelse til udvidet åbningstid.
Se Bilag 2 - side 10.
ZONE 3
I byerne Nørre Alslev, Eskilstrup, Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted er det
muligt at søge og få tilladelse til udvidet åbningstid.
Se Bilag 3 - side 11.
I den øvrige del af kommunen er det ikke muligt at få tilladelse til udvidet åbningstid.

HOTELLER
For hoteller uden for zonerne gælder, at de har mulighed for at søge og få tilladelse
til udvidet åbningstid efter en konkret individuel vurdering af ansøgningen.

KRAV TIL BEVILLINGSHAVER
Uanset hvilken restauration man ønsker at drive gælder, at bevillingen gives til det
ansøgte koncept (spiserestaurant, diskotek, forening). Virksomheden skal overholde
gældende lovgivning og sørge for de fornødne tilladelser og registreringer hos relevante myndigheder.
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Såfremt virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at ændre konceptet, skal der
rettes henvendelse til politiets bevillingssektion med henblik på hvorvidt der skal
laves en udvidelse af den eksisterende ansøgning eller en ny ansøgning.

ÅBNINGSTIDER
Åbningstiden for restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i Guldborgsund
kommune er som udgangspunkt fra kl. 05.00 til 02.00. Åbningstiden kan dog
begrænses.
Lukketiden er fra kl. 02.00-05.00.

UDVIDET ÅBNINGSTID
Bevillingsnævnet kan give tilladelse til udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 02.0005.00. En udvidelse af åbningstiden kræver politiets samtykke. Afgørelsen træffes
ud fra hensyn til miljø, orden og ædruelighed samt almindelige samfundsmæssige
hensyn. Herudover indgår virksomhedens karakter og driftsform i beslutningen.
Efter en konkret vurdering kan nævnet også beslutte, at den udvidede åbningstid
kun gælder bestemte dage i ugen. En tilladelse til udvidet åbningstid vil blive ledsaget af en række betingelser og vilkår, herunder eksempelvis dørmænd og tilstedeværelse af bestyrer.
Den udvidede åbningstid skal efterfølges af 3 timers lukketid.

ÅBNINGSTIDER VED SÆRLIGE LEJLIGHEDER
Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer med udvidet åbningstid holder åbent
længere end den normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer.
I Guldborgsund kommune har restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid
mulighed for at holde åbent til kl. 06.00 natten efter den 25/12, 26/12, 31/12 og natten efter skiftet til sommertid. Den udvidede åbningstid skal efterfølges af 3 timers
lukketid.

RESTAURATIONSVIRKSOMHEDER UDEN
ALKOHOLBEVILLING
Restaurationer beliggende i zone 1, 2 eller 3, der ikke har alkoholbevilling vil efter
ansøgning kunne opnå tilladelse til udvidet åbningstid.

LEJLIGHEDSTILLADELSER
Politiet kan efter ansøgning give lejlighedstilladelser f.eks. ved musikarrangementer
og festivaller. Disse sager behandles ikke af bevillingsnævnet.
Kontakt Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi for nærmere oplysninger
https://politi.dk/ansoeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelse
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UDESERVERING
Såfremt der ønskes tilladelse til udeservering på eget eller offentligt areal skal
ansøgning sendes til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø,
mail: teknik@guldborgsund.dk.
Behandling af udeservering, både på offentligt og eget areal behandles fremover i
Center for Teknik & Miljø.

STØJ
Center for Teknik & Miljø fører tilsyn ved eventuelle klager om støj.
Henvendelse kan rettes til Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.,
mail: teknik@guldborgsund.dk.

UNGE I NATTELIVET
Bevillingsnævnet lægger vægt på, at restauratørerne udviser ansvarlighed i deres
udskænkning til unge. Det er ifølge restaurationsloven forbudt at servere alkohol for
unge under 18 år.
Bevillingsnævnet har besluttet følgende vilkår:
• Unge under 18 år må ikke opholde sig i restaurationen efter kl. 23.00 på dage før
en skoledag
• Unge under 18 år må ikke opholde sig i restaurationen efter kl. 02.00
Bevillingsnævnet skal således ved behandlingen af ansøgninger konkret vurdere om
udskænkning af alkohol er det bærende element i restaurationen, med henblik på at
sætte vilkår for alkoholbevillingen, der kan sikre beskyttelse af de unge i nattelivet.
Link til SSP Guldborgsund:
https://guldborgsund.dk/borger/familielivet/raadgivning-og-stoette/ssp
Nykøbing er kommunens uddannelses-by, hvor der arbejdes på at skabe gode rammer om et inspirerende studiemiljø med mulighed for at gå på café i hverdagene og
gå i byen i weekenderne. Det er derfor vigtigt at sikre et varieret udbud af restaurationer. Restaurationerne opfordres til at indgå i dialog med uddannelsesinstitutionerne, for at fastholde de studerende og udvikle det gode studiemiljø.

AFGØRELSER
Afgørelser om alkoholbevillinger, udvidet åbningstid, ændring i bestyrelse og direktion og godkendelse af bestyrer sendes via digital post til ansøger med kopi til Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi.
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KLAGEVEJLEDNING
Bevillingsnævnets afgørelse kan indbringes for Byrådet i Guldborgsund kommune indenfor 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Klage over bevillingsnævnets afgørelse
har ikke opsættende virkning. Det betyder, at en ansøger der har søgt om fornyelse
af alkoholbevilling og fået afslag, ikke må fortsætte med at udskænke alkohol, mens
klagen behandles.

SANKTIONER
B ORT FAL D AF AL KOHOL BE V IL L ING
En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens § 18 bortfalde:
•
•
•
•

Hvis bevillingshaveren dør
Når bevillingen er udløbet, uden der er ansøgt om fornyelse
Når bevillingshaveren ikke længere udnytter bevillingen
Når en betingelse for bevillingen ikke opfyldes

Bevillingshaver skal underrette bevillingsnævnets sekretariat, hvis bevillingen ikke
udnyttes.
F R ATAGEL SE AF AL KOHOL BE V IL L ING
En alkoholbevilling kan efter restaurationslovens § 19 enten frakendes eller
tilbagekaldes, hvis
• Bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår
for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven eller,
• der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomheden på forsvarlig måde
• Bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst 100.000 kr.

IKRAFTTR ÆDEN
Restaurationsplanen træder i kraft den 13.08.2020.

VEDTAGE T AF BY R ÅDE T DEN 13.08.2020.
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BILAG
BILAG 1 – ZONE 1
Nykøbing midtby

BILAG 2 – ZONE 2
Marielyst

BILAG 3 – ZONE 3
Nørre Alslev, Eskilstrup, Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted
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