ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER
LEJLIGHEDSTILLADELSER/LEJLIGHEDSBEVILLINGER
Det er Lokalpolitiet, der udsteder lejlighedstilladelser.
Arrangementer, som kan afholdes uden en restauratør og alkoholbevilling, må ikke have
karakter af sædvanlig serveringsvirksomhed.
Ved enkeltstående fester, møder og lignende særlige lejligheder skal der under visse forudsætninger ske underretning til Lokalpolitiet, ligesom der skal søges om lejlighedstilladelse, hvis der udskænkes alkohol.
Nedenfor findes vejledning herom, og på www.politiet.dk kan du se, hvordan du skal søge,
samt finde ansøgningsblanket.

ARRANGEMENTER, DER IKKE KRÆVER TILLADELSE, MEN SOM SKAL
ANMELDES
Indendørsarrangementer med alm. øl og bordvin for under 150 personer
Sted: Indendørs
Forestås af: Person over 21 år.
Servering af: Øl med en alkoholvolumen på 4,6-5 % og bordvin
Antal personer: Maks. 150 personer
Krav: Anmeldelse senest 3 dage før arrangementet afholdes. Politiet kan stille vilkår eller
forbyde arrangementet.

ARRANGEMENTER, DER SKAL SØGES OM TILLADELSE TIL
Indendørsarrangementer med alm. øl og bordvin for flere end 150 personer
Sted: Indendørs
Forestås af: Person over 21 år.
Servering af: Øl med en alkoholvolumen på 4,6-5 % og bordvin
Antal personer: Flere end 150
Udendørsarrangementer med alm. øl og bordvin
Sted: Udendørs
Forestås af: Person over 21 år.
Servering af: Øl med en alkoholvolumen på 4,6-5 % og bordvin
Antal personer: Uanset antal
Inden- og udendørsarrangementer med stærke drikke – andet end alm. øl og bordvin
Sted: Inden- og udendørs arrangementer
Forestås af: Person med alkoholbevilling eller en godkendt bestyrer af restaurationsvirksomhed. Enten alene eller sammen med en person over 21 år.
Servering af: Stærke drikke – herunder andre øl end skatteklasse I og bordvin

Antal personer: Uanset antal
Vil ingen bevillingshaver eller godkendt bestyrer påtage sig serveringen, kan politiet tillade
at serveringen forestås af en person over 21 år.
Velgørende/særlige arrangementer med stærke drikke
Sted Inden- og udendørs arrangementer med velgørende formål eller særlige forhold.
Forestås af Person over 21 år.
Servering af Stærke drikke – herunder andre øl end skatteklasse I og bordvin
Antal personer Uanset antal

ARRANGEMENTER, DER KRÆVER TILLADELSE FRA ERHVERVS- OG
SELSKABSSTYRELSEN
De ovenfor nævnte arrangementer, hvor der kræves tilladelse fra politiet til afholdelsen,
kræves tillige forudgående tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis ansøgeren
fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller hvis ansøgeren finansieres af firmaer eller personer, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

Om arrangementer i øvrigt
Generelt
Politiet skal give tilladelse til offentlige arrangementer, fx koncerter eller anden optræden,
motionsløb, cykelløb, kræmmermarkeder og lign.
Ved planlægning af offentlige arrangementer bør det derfor undersøges, om det er nødvendigt at indhente politiets tilladelse.
Politiet giver ikke tilladelse, hvis arrangementet skønnes at give ordensmæssige problemer.
Arrangementstyper
Politiet vurderer, om der foreligger en særlig lejlighed.
Udskænkning
Det er forbudt at servere eller lade servere stærke drikke for personer, der 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/ulempe for andre).
Store arrangementer
Ved store arrangementer, fx store koncerter eller festivaler kan politiet stille krav om, at arrangøren udarbejder en risikovurdering og en beredskabsplan. Formålet er at forhindre
ulykker og sikre, at andre myndigheder, fx brandvæsnet har godkendt arrangementet. Politiet vurderer, evt. med sagkyndig bistand, om risikovurdering og beredskabsplan tilgodeser
sikkerheden i tilstrækkeligt omfang.
Derfor er det vigtigt, at store arrangementer planlægges i god tid.
Økonomisk støtte

Servering af alkohol må ikke i sig selv være en væsentlig støtte for arrangementet.
Brug af musik
Der knytter sig to forhold til brug af musik i forbindelse med offentlige arrangementer:
1. Kommunens miljøafdeling skal godkende støjniveauet af hensyn til omboende.
2. Musik, der er ophavsretssikret må kun udføres efter tilladelse fra rettighedshaverne.
I praksis rettes henvendelse til KODA, Landemærket 23-25, postboks 2154, 1016
København K, info@koda.dk
Dørmænd
Politiet kan stille krav om anvendelse af autoriserede dørmænd eller vagter.

