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Der er i disse år stort fokus på danskernes alkohol-
forbrug, og særligt de unges omgang med alkohol 
er genstand for megen debat. De fleste - fagfolk 
såvel som politikere - er enige om, at de unge drik-
ker for meget.

Gennemsnitsalderen for danske unges alkoholde-
but er cirka 13 år, hvilket er tidligt set i et interna-
tionalt perspektiv. Med en tidlig debut stiger både 
risikoen for alkoholrelaterede skader og sandsyn-
ligheden for et større forbrug senere i livet. Sund-
hedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 år slet 
ikke drikker.  

Både nationalt, regionalt og lokalt arbejdes på at 
hæve alderen for unges alkoholdebut. Dette sker 
gennem både sociale og sundhedsmæssige ind-
satser og gennem lovgivning med henblik på at re-
gulere, hvor og hvordan, der juridisk og etisk 
forsvarligt kan udskænkes til unge. 

Undersøgelser viser, at danske unge især drikker 
alkohol ved privatfester, men ligeledes i forbindelse 
med større fester i klubber og foreninger, ved hal-
baller, fredagscafeer, diskoteker mv. 

Denne guide handler om de regler, som har til 
hensigt at regulere udskænkningen af alkohol ved 
sådanne fester for og med unge. Guiden er skrevet, 
fordi der er behov for den: Erfaringen er, at misfor-
ståelser og manglende viden om reglerne medfører 
en hel del utilsigtede lovovertrædelser, som i prak-
sis betyder, at unge under 18 år får lettere adgang 
til alkohol, end det er hensigten med loven.  

De unges festmiljø er under konstant udvikling. 
Nogle steder samles unge til spontane fester på 
gaden ved kiosker og lignende steder, hvor der lov-
ligt og billigt sælges alkohol til unge på 16 år. Andre 
steder holdes private fester, hvor alkohol leveres 
ved døren af rullende barer under navne som ”Let’s 
drink” eller ”Sprut-nu!”. 

De unges måder at feste på og deres omgang med 
alkohol forandres over tid, og det samme gør de 
udfordringer, myndighederne står over for, når de 
skal regulere de unges alkoholforbrug.  

Som reaktion på den konstante udvikling i de unges 
festmiljøer, og et samtidigt fokus på unges alkohol-
forbrug, kan myndighederne vælge en mere restrik-
tiv fortolkning af gældende regler. 

Et af de vigtigste arbejdsredskaber for kommuner 
og politi i denne sammenhæng er udstedelsen af 
bevillinger og lejlighedstilladelser til udskænkning 
af alkohol. Arbejdet med bevillinger og lejlighedstil-
ladelser baserer sig på en lovgivning, som kan være 
svær at gennemskue.  

Derfor har det længe været et ønske at udarbejde 
en guide, som du som arrangør af fester for og med 
unge kan bruge som opslagsværk og rettesnor i 
forhold til dit konkrete arrangement. 

Med nærværende hæfte er det muligt for dig som 
arrangør at danne dig et overblik over, hvilke krav, 
der stilles til lige netop din type af arrangement.  

Det er vigtigt, at denne guide ikke læses som en 
facitliste. De gældende regler kan fortolkes mere 
eller mindre restriktivt i de forskellige politikredse 
og man bør derfor altid kontakte politiet i sit om-
råde, hvis man er i tvivl om reglerne ved et specifikt 
festarrangement.

Bagest i hæftet er der et afsnit om ansvarlig ud-
skænkning med en række tips og gode råd til, hvor-
dan du som arrangør kan være med til at sikre, at 
dit arrangement holder sig indenfor spillereglerne, 
når unge skal feste. 

Kredsrådet, Syd- og Sønderjyllands Politikreds
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Indhold

“Fester for og med unge” er opbygget, så du nemt 
kan danne dig et overblik over de forskellige typer 
af fester og arrangementer, som unge typisk del-
tager i.

I afsnittet “Find dit arrangement”, som starter på 
side 6, kan du se en række eksempler på de mest 
almindelige typer af arrangementer og fester.

I afsnittet “Tjek dit arrangement” fra side 11 kan 
du gennemgå en række tjekpunkter omkring dit 
arrangement for at finde ud af, hvilke regler, der 
gælder.

Du kan vælge at gennemlæse hele hæftet eller 
bruge det som opslagsværk i forbindelse med for-
skellige typer af arrangementer.

Uanset, om du vælger at læse hele hæftet eller 
bruge det som opslagsværk, anbefales det, at du 
under alle omstændigheder læser punkterne på 
side 18 om ansvarlig udskænkning.

God læselyst!
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Som arrangør af fester eller andre begivenheder, 
hvor unge under 18 år deltager, er det nødvendigt, 
at du forholder dig til reglerne for udskænkning 
af alkohol til denne gruppe. Arrangører, frivillige 
hjælpere, myndigheder og forældre savner ofte 
et overskueligt overblik over reglerne. Det er det 
overblik, denne guide kan give. Guiden gennemgår 
i tjekpunkter, hvad du skal overveje i forbindelse 
med dit arrangement, og hvilke regler, der er gæl-
dende for den type af arrangement, du ønsker at 
afholde. Svar på spørgsmålene i Tjekpunkt 1-6 i den 
rækkefølge, de kommer - så vil du finde ud af, hvad 
der kræves, for at du lovligt kan udskænke alkohol, 
og om du lovligt kan udskænke alkohol for unge 
under 18 år.

Lovgivningen på området slår fast, at ingen må: 

• Sælge alkohol til unge under 16 år

• Sælge drikkevarer med en alkoholvolumen-
procent på 16½ og derover til personer under 
18 år (pr. 7. marts 2011

• Udskænke for unge under 18 år - heller ikke, 
hvis en ’mellemmand’ på 18 år eller derover 
køber og derefter overdrager drikkevarerne til 
en ung under 18 år

• Lade ansatte eller frivillige hjælpere udskæn-
ke alkohol for unge under 18 år

Der er mange misforståelser omkring reglerne, og 
det medfører en del utilsigtede lovovertrædelser. 
Mange arrangører tror, at deres arrangement er 
af en sådan karakter, at det ikke er underlagt lov-
givningen om udskænkning af alkohol, og dermed 
heller ikke forbuddet mod servering af alkohol for 
unge under 18 år.

Men faktisk er det sådan, at mange af de fester 
og arrangementer, der holdes uden for hjemmets 
fire vægge, kan være omfattet af lovgivningen om 

udskænkning af alkohol. Også selv om formålet 
med festerne eller arrangementerne er sociale og/
eller godgørende, som for eksempel at tjene penge 
til lokale aktiviteter, herunder kultur, sport og for-
eningslivet generelt.

Det gælder for eksempel:

•	 Halballer

•	 Fester i forsamlingshuset

•	 Fester på uddannelsesinstitutioner

•	 Foreningsfester

•	 Sportsfester

•	 Byfester

•	 Festivaler

Denne guide er særlig målrettet personale og frivil-
lige i kultur- og idrætsforeninger, ungdomsuddan-
nelser, handelsstandsforeninger, ungdomsklubber 
og ansøgere om lejlighedstilladelser. Det vil sige de 
personer/frivillige, der ikke til daglig beskæftiger sig 
med det professionelle udskænkningsmiljø. 
Guiden giver et overblik over de regler, du skal 
være opmærksom på om udskænkning af alkohol 
ved arrangementer der holdes for, eller med delta-
gelse af, unge under 18 år. 

Desuden finder du en kort gennemgang af reglerne 
for lukkede fester eller arrangementer på steder 
med alkoholbevilling (det vil sige diskoteker og an-
dre restaurationsvirksomheder). Baggrunden her-
for er, at det også er et område med mange misfor-
ståelser blandt både udbydere og gæster.

Herudover giver guiden anvisninger på, hvordan 
man generelt praktiserer ansvarlig udskænkning.

Fester 
for og med 

unge
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Hvad er alkohol?
I forhold til lovgivningen på udskænkningsområdet 
gælder, at alkohol defineres som: 

Drikkevarer med en alkoholprocent på 2,8 
eller derover.

Lovgivningen skelner mellem salg af alkohol og ud-
skænkning af alkohol:

Salg af alkohol
Ved salg forstås, at man tager det købte med sig – 
hvad enten det er fra en restauration eller en butik.

Reguleringen af salg af alkohol findes i bl.a. Luk-
keloven og Lov om forbud mod salg af tobak til 
personer under 18 år og salg af alkohol til personer 
under 16 år. 

Servering/udskænkning af alkohol
Ved udskænkning forstås, at det købte ind-tages på 
stedet – uanset om stedet er en egentlig restaura-
tion eller for eksempel en sportshal eller et klub-
hus.

Alt, der vedrører udskænkning af alkohol, er 
beskrevet i Restaurationsloven, som regulerer 
såkaldt ”erhvervsmæssig udskænkning”. Der vil 
næsten altid være tale om erhvervsmæssig ud-
skænkning, når der tjenes penge på alkohol til et 
større arrangement. Også selv om der ikke betales 
direkte, men i stedet i form af for ek-sempel entré-
billetter eller lignende.

I Restaurationsloven findes reglerne om såkaldt ”er-
hvervsmæssig udskænkning”. Det er for de fleste 
temmelig indlysende, at det for eksempel drejer 
sig om den udskænkning, der finder sted på cafeer, 
barer, restauranter, diskoteker mv. 

Mange er imidlertid ikke opmærksomme på, at der 
også er tale om erhvervsmæssig udskænkning i 
alle andre tilfælde, hvor der tjenes penge på et  ar-
rangement, hvor der serveres alkohol. 

Det er i den sammenhæng underordnet, om der 
betales direkte for drikkevarerne, eller der betales 
indirekte i form af entré eller lignende.

Det er ligeledes underordnet, om et eventuelt 
overskud for eksempel går til 

•	 at belønne de frivillige hjælpere med en 
middag

•	 velgørende formål, støtte til forenings-
livet eller lignende

•	 at hyre et godt band til næste fest

•	 betaling for musikken og lokalet

•	 betaling af dørmænd/sikkerhedsfolk

....eller noget tilsvarende.

Restaurationsloven regulerer altså både det profes-
sionelle udskænkningsmarked med faste forret-
ningssteder som for eksempel cafeer, barer, restau-
ranter, diskoteker, mv. og enkeltstående 
arrangementer eller fester, hvor der sker 
erhvervsmæssig udskænkning på frivillig/
ikke-kommerciel basis. 

D
ef

in
it

io
ne

r 
og

 b
eg

re
be

r

Re
st

au
ra

ti
on

sl
ov

en



6

Find
dit
arrangement!

På de følgende sider finder du en række af 
de mest almindelige eksempler på arrange-
menter, hvor unge under 18 år deltager. 
Bemærk, at nogle arrangementer kan være 
så små og private (for eksempel en bryl-
lupsfest eller en firmafest), at de falder 
helt uden for lovens rammer. 

Det forudsættes i de nævnte eksempler, at 
arrangementerne er, hvad man kan beteg-
ne som et større arrangement, man ikke 
ville holde i sin egen stue eller i firmaet 
eller lignende, selv om man havde plads.
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Sodavandsdiskotek/-fest

Sodavandsdiskotek er ofte betegnelsen, når SSP, 
kommunen eller en privat initiativtager arrangerer 
en fest for unge, hvor der ikke udskænkes alkohol 
overhovedet. 

Klubfest

Ungdomsklubber og lignende, der afholder arran-
gement/fest for deres daglige brugere.Det må 
afgøres konkret af politiet, om der skal tilladelse til 
og om der må udskænkes til unge under 18 år.

Hvis arrangementet har en bred deltagerkreds skal 
der en lejlighedstilladelse til. Er der ikke en sær-
lig anledning, eller afholdes arrangementet flere 
gange i løbet af et år, skal der søges om en alkohol-
bevilling, se Tjekpunkt 5.Der må ikke udskænkes 
alkohol til unge under 18 år. 

Hvis det udelukkende er klubbens medlemmer, 
der deltager, vil arrangementet dog kunne anses 
for at være lukket, og der vil være mulighed for 
udskænkning af alkohol for unge under 18 år, se 
Tjekpunkt 6. 

Det må under ingen omstændigheder være unge 
under 18 år, som forestår udskænkningen.

Arrangementet kan godt holdes i diskotekslokaler 
og lignende, med mindre der i de pågældende 
steders bevilling er særlige vilkår om unges adgang.

Vær dog opmærksom på, at det i forhold til Alko-
holreklamenævnets regler kan være problematisk, 
hvis markedsføringen af arrangementet sker på 
hjemmesider, hvor der også reklameres med ar-
rangementer, hvor der serveres alkohol.

Fest for unge under 18 år
på diskotek o.l. ( +16 fester)

Diskoteker mv. er erhvervsmæssige virksomheder, 
hvis primære indtægtskilde er udskænkning af 
alkohol og oplevelser i form af musik /dans og an-
den underholdning. Det er derfor aldrig tilladt at 
udskænke alkohol til unge under 18 år - uanset om 
der er tale om åbne eller lukkede fester/arrange-
menter.

Unge under 18 år må gerne opholde sig på dis-
koteker o.l., medmindre der er særlige vilkår i 
stedets alkoholbevilling, som siger, at de ikke må. 
At de unge må være der betyder samtidig, at dis-
koteker mv. har ansvaret for, at der ikke sker ud-
skænkning af alkohol til unge under 18 år - heller 
ikke ved, at en over 18 år køber og videregiver alko-
hol til en under 18 år.

....fortsættes
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Find dit arrangement!....fortsat

Uddannelsesinstitutioner, fredagsbarer, 
skolefester

Arrangement, hvor en gruppe af voksne - ofte 
forældre til børn i udskolingsalderen - arrangerer 
en fest for unge, hvor det er tilladt at have et be-
stemt antal øl eller lignende med, som så opbeva-
res af forældrene og udleveres efter begæring til 
den enkelte unge. 

Hvis arrangementet afholdes i lokaler, som har 
alkoholbevilling (for eksempel en idrætshal), må 
der ikke ske udskænkning til unge under 18 år. 
Heller ikke selv om der er forældre til stede, og ud-
skænkningen sker i form af, at medbragte drikkeva-
rer udleveres til de unge.

Hvis arrangementet kan betragtes som lukket, 
se Tjekpunkt 6, og afholdes i lokaler, der ikke har 
alkoholbevilling, og der ikke sker udskænkning/
salg af alkoholholdige drikkevarer, er arrangement 
ikke omfattet af reglerne i Restaurationsloven. De 
involverede voksne må så i fællesskab aftale, hvilke 
regler, der gælder for de deltagende unges alkohol-
indtagelse.

“Posefest”, ”garderobefest”

På ungdomsuddannelser og andre uddannelses
institutioner, der holder arrangementer/fester for 

deres elever eller 
studerende,  må det 
afgøres konkret af poli-
tiet, om der skal tilladelse 
til, og om der må udskænkes til 
unge under 18 år.

Der skal en lejlighedstilladelse til, hvis det er et 
større, åbent arrangement (for eksempel en jule
fest for byens unge), se Tjekpunkt 4, mens der skal 
søges om en alkoholbevilling til arrangementer, 
der uden særlig anledning gentages flere gange 
om året – for eksempel fredagsbar og lignende, se 
Tjekpunkt 5. 

Der må som udgangspunkt ikke serveres alkohol til 
unge under 18 år. 

Hvis det udelukkende er studerende fra skolen, der 
deltager, vil arrangementet dog kunne anses for 
lukket, og der vil være mulighed for servering af 
alkohol for unge under 18 år, se Tjekpunkt 6.

Det må under ingen omstændigheder være unge 
under 18 år, som forestår udskænkningen.
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vil være mulighed for udskænkning af alkohol for 
unge under 18 år, se Tjekpunkt 6. En entrébillet 
kan i denne sammenhæng ikke udgøre det for et 
midlertidigt/kortvarigt medlemskab.

Hvis det derimod er et arrangement/en fest for 
foreningsmedlemmer fra flere foreninger, der til 
daglig for eksempel blot bruger samme sports-
hal, er den sociale relation mellem deltagerne så 
begrænset og kredsen så stor, at arrangementet 
formentlig ikke kan anses for at være lukket. Dette 
afgøres konkret af politiet. 

Hvis arrangementet vurderes at være offentligt, 
må der ikke ske udskænkning af alkohol for unge 
under 18 år, se Tjekpunkt 6.

Hvis arrangementet finder sted i forbindelse med 
en særlig anledning for eksempel en gang årligt, 
skal der søges om en lejlighedstilladelse hos politi-
et, se Tjekpunkt 4. Det er politiet, der konkret 
afgør, om der tale om et offentligt arrangement.

Hvis arrangementet afholdes uden anden anled-
ning end selve festen eller flere gange om året, 
skal der søges om en alkoholbevilling hos kom-
munen, se Tjekpunkt 5. Der må ikke serveres alko-
hol til unge under 18 år. 

Det må under ingen omstændigheder være unge 
under 18 år, som forestår udskænkningen.

Sportsfest, fest i idrætsforening o.l.

Sportsklubber og lignende, der holder afholder ar-
rangement/fest for deres daglige brugere. 

Det må afgøres konkret af politiet, om der skal til-
ladelse til, og om der må udskænkes til unge under 
18 år.

Hvis det kun er for eksepel håndboldforeningens 
medlemmer, der er inviteret og deltager, vil ar-
rangementet kunne anses for at være lukket, og der 

  Offentligt tilgængelige arragementer, som 
skal søge lejlighedstilladelse for at udskænke 

alkohol, se Tjekpunkt 4. 

I og med, at der er tale om åbne arrangementer kan 
der aldrig lovligt udskænkes alkohol for unge under 
18 år. 

Den særlige udfordring her er, at lokaliteten for ar-
rangementet kan være svært at have overblik over, 
og dermed kan det være svært at kontrollere, om 
unge under 18 år bruger ’mellemmænd’ til at skaffe 
alkoholen.

Der må ikke bruges frivillige eller ansatte under 18 
år til at udskænke.

....fortsættes

Byfest, kulturnat, havnefest o.l.
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Det må afgøres konkret af politiet, om der skaltil-
ladelse til, og om der må udskænkes til unge under 
18 år.

Hvis arrangementet har en bredere deltagerkreds 
(for eksempel alle ansatte i et butikscenter med 
forskellige butikker eller alle med studiekort til 
en uddannelsesinstitution i kommunen) kan der 
være tale om et såkaldt offentligt arrangement.  Til 
denne type af arrangement kræves en lejlighedstil-
ladelse, hvis arrangementet har en særlig anled-
ning og ikke er tilbagevendende. Se Tjekpunkt 4.

Er der ikke en særlig anledning, eller afholdes ar-
rangementet flere gange i løbet af et år, skal der 
søges om en alkoholbevilling, se Tjekpunkt 5. Der 
må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år. 

Hvis det kun er en snæver kreds af inviterede med 
social relation til hinanden og arrangøren, som del-
tager, vil arrangementet kunne betragtes som luk-
ket, og der vil være mulighed for udskænkning af 
alkohol for unge under 18 år, se Tjekpunkt 6.

Fest i forsamlingshuset eller forenings-
lokalet, som ikke har alkoholbevilling

Find dit arrangement!....fortsat
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På de følgende sider får du et overblik 
over, hvad du skal overveje i forbindelse 
med dit arrangement, og hvilke regler, der 
er gældende for den type af arrangement, 
du ønsker at afholde. 

Gennemgå tjekpunkterne i den rækkefølge 
de kommer - så vil du finde ud af, hvilke 
tilladelser du skal have for at udskænke 
alkohol, og om du lovligt kan udskænke for 
unge under 18 år.

dit arrangement!

Tjek
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?

Nogle arrangementer er af så privat karakter, at de 
slet ikke falder under Restaurationslovens regler, 
og dermed heller ikke er omfattet af reglerne om 
udskænkning af alkohol. Det gælder for eksempel 
fester, der holdes i hjemmet, og fester eller møder i 
firmaet eller lignende. 

Fælles for dem er, at der er tale om, at de foregår 
under private former, det vil sige, at arrangementet 
ville blive holdt derhjemme eller i firmaet, hvis der 
havde været plads. Samtidig skal arrangementet 
være for en meget snæver kreds af personer, der 
har tilknytning til hinanden. Det kan være familien 
og venner til sølvbrylluppet og barnedåben, kol-
legaerne til firmafesten, beboerne til gårdfesten, 
eleverne til klassefesten og lignende. 

Ofte er private arrangementer kendetegnet ved, 
at gæsterne er inviteret af arrangøren, der i den 
forbindelse har mere karakter af at være vært/

Tjekpunkt #1 Er dit arrangement privat?

værtinde end arrangør. Der er altså tale om en luk-
ket fest i privat regi.

Opfylder din fest/dit arrangement disse kriterier er 
der altså ingen lovgivningsmæssige hensyn, du skal 
forholde dig til i forhold til udskænkning af alkohol 
– heller ikke i forhold til unge under 18 år. 

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være 
hensyn omkring ansvarlig udskænkning, du af eti-
ske årsager bør forholde dig til. Se mere om ansvar-
lig udskænkning bagest i dette hæfte.

Hvornår er en fest så privat, at den ikke er omfattet af loven? 
Det er den når:
• den holdes i private rammer
• anledningen er privat, for eksempel fødselsdag, firmafest, bryllup, svendegilde
• arrangøren er vært og for eksempel afholder udgifterne til festen
• den kunne være holdt hjemme, på arbejdspladsen eller under andre private former
• kredsen af inviterede er snæver, for eksempel familie, venner, kolleger
• kredsen af inviterede har naturlig sammenhæng til anledningen for festen
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Er der erhvervsmæssig udskænkning af alkohol? Tjekpunkt #2
Hvis festen ikke kan karakteriseres som privat skal 
det afklares, om der er tale om udskænkning, og 
om der i så fald er tale om såkaldt erhvervsmæssig 
udskænkning. 

Er der udskænkning af alkohol?
Hvis der er salg af for eksempel øl, drinks, cider 
(Somersby), eller lignende, der kan drikkes på ste-
det eller i nærheden af, hvor det bliver solgt, er 
der tale om udskænkning af alkohol.  Det kan være 
i sportshallen, i teltet, på bytorvet, på markeds-
pladsen, på uddannelsesinstitutionen, på skolen, i 
kulturhuset m.v.

Kendetegnede for udskænkning er, at det købte 
indtages i forlængelse af købet. Hvis det ikke er 
meningen, at det købte skal indtages på stedet, 
men skal transporteres hjem eller indtages et andet 
sted en anden dag, er der tale om salg, se side 3. 

Er der tale om erhvervsmæssig udskænkning?
Når man har konstateret, at der er tale om ud-
skænkning, skal det afklares, om der er tale om 
erhvervsmæssig udskænkning. Erhvervsmæssig 
udskænkning reguleres af reglerne i Restauration-
sloven. 

Der er tale om erhvervsmæssig 
udskænkning når:
•	 det er professionelle virksomheder som restau-

rationer, cafeer, værtshuse, cafeterier, diskotek-
er, barer, grillbarer, erhvervsmæssigt drevne 
forsamlingshuse og lignende med faste forret-
ningssteder, der udskænker alkohol.

•	 det er frivillige og lejlighedsvise aktører, der 
udskænker alkohol, hvis de søger at opnå en 

fortjeneste. Man kan sige, at de optræder som 
”restauratør for en dag”. Det gælder også, selv 
om der ikke betales for den enkelte genstand, 
men betalingen er sket i form af en adgangsbil-
let, entre eller lignende. Det kan for eksempel 
være: 

idrætsforeningen der udskænker alkohol til 
halballet for at tjene penge til foreningen 

ungdomsklubben der udskænker øl, hvor et 
eventuelt overskud går til køb af for eksempel 
nyt musikanlæg

den politiske organisation der udskænker 
alkohol, hvor et eventuelt overskud går til vel-
gørende arbejde

festen i forsamlingshuset  hvor overskuddet 
ved udskænkning af øl mv. går til det lokale frit-
idsliv

skolefesten hvor et eventuelt overskud fra ud-
skænkningen går til at lønne de frivillige, eller til 
næste fest eller skiferie

Når der er tale om erhvervsmæssig udskænkning, 
uanset om det er professionelle aktører eller andre, 
er det Restaurationslovens regler, der gælder. Det 
betyder, at du, alt efter karakteren af dit arrange-
ment, skal opfylder ét af tre følgende krav: 

•	 Du har informeret politiet om dit arrangement, 
se Tjekpunkt 3

•	 Du har ansøgt om og fået en lejlighedstilladelse, 
se Tjekpunkt 4

•	 Du har ansøgt om og fået en alkoholbevilling, se 
Tjekpunkt 5 
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Tjekpunkt #3 Kan du nøjes med at 
informere politiet om dit arrangement?

Ved nogle enkeltstående arrangementer i en særlig 
anledning, kan du nøjes med at informere politiet 
om, at der foregår såkaldt erhvervsmæssig ud-
skænkning af alkohol. 

Bestemmelsen om, at du i nogle tilfælde kan nøjes 
med at informere politiet, findes i Restaurationslov-
ens §22, stk. 1. Den siger, at:

hvis du som arrangør er 
over 25 år, kun sælger 
almindelig øl og vin og 
dit arrangement er in-
dendørs for maksimalt 
150 deltagere, så skal du 
bare give besked til poli-
tiet om dit arrangement 
senest tre dage før det 
løber af stabelen.
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Tjekpunkt #4Skal du søge om en 
lejlighedstilladelse hos politiet?

Vilkår ved lejlighedstilladelser
For at sikre, at et arrangement, som der gives lej-
lighedstilladelse til, afholdes under forsvarlige ram-
mer, kan politiet stille vilkår. Ofte vil politiets vilkår 
ved udstedelse af lejlighedstilladelser være i over-
ensstemmelse med den bevillings- og alkoholpolitik, 
der føres i den pågældende kommune. 

Vilkår i en lejlighedstilladelse kan i praksis være en 
blanding af gældende regler og yderligere krav. Det 
kan for eksempel være:

•	 at arrangementet afholdes i samarbejde med en 
restauratør

•	 hvis dit arrangementet er et enkeltstående 
arrangement med erhvervsmæssig udskænk-
ning for mere end 150 personer eller med 
udendørs udskænkning

og 
•	 udskænkningen ikke i sig selv er anledningen 

til arrangementet. Det vil sige, at der skal være 
en særlig anledning til at samles, for eksempel 
jubilæer, 1.-maj fester, basarer, generalforsam-
linger, dilettantforestillinger, teaterforestillinger, 
foredrag, koncerter, indvielse af pladser/huse/
parker, stævner, festivaler mm.

Ved fester og arrangementer med erhvervsmæs-
sig udskænkning, som ikke opfylder betingelserne 
i Tjekpunkt 3, skal du have politiets tilladelse til at 
være ”restauratør for en dag”. Det kaldes en lej-
lighedstilladelse.

Reglerne for lejlighedstilladelser findes i Restaura-
tionslovens § 22, stk. 2, og de betyder, at du skal 
søge om lejlighedstilladelse hos politiet:

•	 at der kun må sælges øl og vin

•	 at unge under 18 år skal forlade arrangementet 
senest kl. 24

•	 at musikanvendelse er anmeldt til KODA/Gramex

•	 at brandmyndighederne har godkendt lokalet

•	 at de ansvarlige for arrangementet under hele 
arrangementet er til stede, ædru og tydeligt 
afmærkede som ansvarlige for arrangementet

•	 at der betales fuld entré, hver gang gæster an-
kommer til arrangementet, selv om der tidligere 
på aftenen er betalt entré, og gæsten efterføl-
gende har forladt arrangementet

•	 at der i hele åbningstiden anvendes autoriserede 
dørmænd 

•	 at der foretages en tydelig adskillelse af gæster 
under og over 18 år, for eksempel med armbånd

•	 at synligt berusede personer ikke lukkes ind

•	 at unge under 18 år ikke indtager alkohol, selv 
om det er en lukket fest

•	 at der tydeligt skiltes med, at narkotika ikke tole-
reres, og at enhver besiddelse af narkotika an-
meldes til politiet

•	 at området udenfor er tilstrækkeligt oplyst og 
holdes ryddeligt for flasker og glas

•	 at der ikke foretages hård udskænkning med det 
formål at få gæsterne - herunder særlige grupper 
som unge - til at forøge indtagelsen af alkohol

•	 at arrangøren skal sikre, at der ikke sker overle-
vering af alkohol fra gæster til unge under 18 år 

Som udgangspunkt må du ikke med en lejlighedstil-
ladelse udskænke alkohol for unge under 18  år. Der 
er dog visse undtagelser, se Tjekpunkt 6.
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Tjekpunkt #5 Skal du søge om en 
alkoholbevilling hos kommunen?

Det er indlysende, at virksomheder, som blandt an-
det lever af at udskænke alkohol, skal have en alko-
holbevilling. 

Men ikke kun restauranter, barer, diskoteker og lig-
nende skal have en bevilling. Det skal du også, hvis 
det arrangement, hvor du ønsker at udskænke alko-
hol:

•	 ikke har anden anledning end at tjene/indsamle 
penge eller holde en fest

Den konkrete afgørelse af, om du skal have lejlig-
hedstilladelse eller alkoholbevilling til dit arrange-
ment, ligger hos politiet. 

Tjekpunkt #6Er dit arrangementet/din fest åben eller lukket?

Som udgangspunkt må der aldrig udskænkes alko-
hol for gæster under 18 år til arrangementer/fester 
med lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling. 

Dog er der ved såkaldt ”lukkede fester” lempeligere 
regler for erhvervsmæssig udskænkning af alkohol 
for unge under 18 år, så der faktisk lovligt kan ske 
udskænkning af alkohol. Dog må der aldrig ud-
skænkes for under 18-årige på diskoteker – heller 
ikke til lukkede fester (særligt forbud i loven).

Det må afgøres konkret af politiet, om det er en 
lukket fest, og om der må udskænkes til unge under 
18 år.

•	 gentager sig flere gange om året, eventuelt i 
samme lokale eller med samme arrangørkreds, 
for eksempel halballer

•	 er at sidestille med egentlig restaurationsvirk-
somhed for eksempel fredagsbaren på uddan-
nelsesinstitutionen

Hvem kan deltage i en lukket fest?
For, at din fest eller dit arrangement regnes for en 
”lukket fest” er det en betingelse, at der ikke er of-
fentlig adgang. Det vil sige, at det afgørende er de 
relationer, der er mellem deltagerne. Der skal være 
en relation mellem gæsterne i en anden sammen-
hænge end selve arrangementet. Det kan for eksem-
pel være de kommer fra samme skole, forening, klub 
eller arbejdsplads. Det vil sige, at de har en social 
relation til hinanden ud over selve arrangementet. 
Det er altså ikke tilstrækkeligt at oprette en klub, en 
Facebookgruppe eller en forening, hvor man alene 
relaterer sig til hinanden i forbindelse med fester 
og arrangementer. Der skal være aktiviteter i det        
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daglige, der sandsynliggør, at gæsterne har relati-
oner til hinanden.

Det forventes, at arrangøren har et fuldstændigt 
overblik over, hvem der er inviteret. Invitationen 
skal være gået målrettet ud til den enkelte deltager. 

Der kan også være en identifikation ved indgangen 
i form af gæstelister, medlemskartotek eller lig-
nende.

Hvis invitationen går så bredt ud, eller tilknytningen 
mellem arrangøren og deltagerne er så svag, at 
der kan være tvivl om, hvorvidt der er tale om et 
lukket arrangement, skal politiet konkret vurdere 
deltagernes relationer. Det, at man for eksempel 
går på samme uddannelsesinstitution, er ikke nød-
vendigvis tilstrækkeligt til at opfylde kriterierne for 
en lukket fest. 

Et arrangement kan, efter politiets konkrete vurder-
ing, miste sin karakter af at være et lukket arrange-
ment, hvis de inviterede for eksempel må tage en 
kæreste/ven med. Hvis en invitation spreder sig 
til venners venner vil arrangementet også kunne 
anses som offentligt. 

En fest, hvor alle med for eksempel studie- eller 
medlemskort kan deltage, kan efter en konkret vur-
dering også anses for et åbent/offentligt arrange-
ment, hvis kredsen af inviterede er for vid.

Den konkrete afgørelse af, om en fest er åben/
offentlig eller lukket ligger hos politiet.

Hvor kan en lukket fest holdes?
En lukket fest kan holdes i et forsamlingshus, en 
idrætshal, et selskabslokale, et beboerlokale, en 
kantine, på en arbejdsplads, skole eller lignende. 
Fælles for disse lokaliteter er, at der ikke er almen, 
offentlig adgang. 

Hvis et arrangement eller en fest holdes på et sted 
med almen, offentlig adgang - som for eksempel en 
restaurant eller en kro - kan arrangementet/festen 
kun betragtes som lukket, hvis det afholdes i sepa-
rate lokaler, eller hele virksomheden er lukket for 
andre gæster.

Mange diskoteker tilbyder i dag ”lukkede fester” 
for selskaber i separate afdelinger eller lokaler på 
diskoteket. Selv om disse fester er lukkede, må der 
ikke udskænkes alkohol for unge under 18 år.
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Ud over, at du naturligvis skal finde ud af, om dit påtænkte arrangement kræver en lejlighedstilladelse, en 
alkoholbevilling eller blot en orientering til politiet, er der flere andre punkter, du skal være opmærksom på, 
hvis du ønsker et arrangement med ansvarlig udskænkning:

•	 Overvej om du kan forvente, at der kommer unge under 18 år til arrangementet

•	 Overvej hvilken slags alkohol, der skal udskænkes, hvis arrangementet forventes at tiltrække unge 
under 18 år, så der kun serveres drikkevarer, som vanskeliggør overdragelse blandt gæsterne. Det 
betyder for eksempel, at shots og drinks er en dårlig ide, fordi de hurtigt kan drikkes, og fordi man 
ikke kan se, hvad der er i dem 

•	 Kræv, at alle gæster skal forevise legitimation med billede (pas, knallertkørekort, kommunalt ID-
kort) ved indgangen

•	 Adskil gæster over og under 18 år. De kan enten adskilles fysisk ved, at der oprettes særlige om-
råder for personer under 18 år, eller ved mærkning i form af armbånd eller lignende

•	 Sørg for, at det område, hvor gæster under 18 år har adgang, er af sådan en størrelse, at person-
alet har det fulde overblik over området, eller at der er ekstra personale til at rundere blandt de 
unge

•	 Sørg for, at personalet (også hvis det er frivillige) er trænet i at håndtere vanskelige situationer, 
for eksempel omkring unge og deres ID eller mangel på samme

•	 Synliggør, at gæster, der prøver at omgå reglerne, bortvises uden advarsel, meldes til politiet eller 
lignende

•	 Det kan synliggøres, at gæster, der foreviser falsk legitimation, kan politianmeldes for dokument-
falsk

•	 Vær sikker på, at alt personale er over 18 år

•	 Instruer personalet grundigt i, at der ikke må ske udskænkning til unge under 18 år

•	 Fastlæg en alkoholpolitik for de hjælpere/ansatte der skal stå i baren, passe døren, rydde op osv.

•	 Overvej, om du med fordel kan samarbejde med en lokal restauratør, der har det professionelle 
personale, der skal til 

•	 Indsæt ekstraordinært personale, der har mindst to til tre runderingsvagter i løbet af aftenen, og 
sørger for, at drikkevarer ikke overdrages gæsterne imellem

ansvarlig udskænkningG
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Unge under 18 år må ikke være på diskotekerne efter kl. 24:
Der er i loven intet forbud mod, at unge må være på diskoteker. Der kan dog i stedets alko-holbevilling 
eller udvidede åbningstilladelse være et vilkår om, at der ikke må være unge under 18 år efter et bestemt 
tidspunkt. 

Der må godt udskænkes til unge, hvis forældrene har givet tilladelse:
Er der tale om erhvervsmæssig udskænkning af alkohol til for eksempel halbal eller fest i forsamlingshu-
set, kan man ikke med en forældreunderskrift give tilladelse til at dispensere fra loven om, at der ikke må 
ske udskænkning til unge under 18 år.

Hvis bare de unge selv medbringer deres drikkevarer, må de godt drikke, selv om de er under 18 år:
Forbuddet mod udskænkning af alkohol gælder også alkohol, der medbringes af gæster på steder, som 
har lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling.

Bare det er en lukket fest på et diskotek, må der godt være udskænkning til unge under 18 år:
Der må aldrig ske udskænkning for unge under 18 år på diskoteker og lignende, heller ikke selv om det er 
lukkede fester.

Bare overskuddet går til et godt formål kan vi godt udskænke for unge under 18 år:
Der kan ikke dispenseres fra reglerne om udskænkning af alkohol til unge under 18 år, uanset hvad over-
skuddet går til. 

Bare forældrene er med til festen, må de unge godt gerne drikke alkohol:
Til arrangementer med lejlighedstilladelser eller alkoholbevillinger må der aldrig serveres alkohol til unge 
under 18 år, heller ikke selv om deres forældre er til stede.

Man kan få så mange lejlighedstilladelser, man vil:
Man kan ikke få lejlighedstilladelser til samme type af arrangement flere gange om året. Lejlighedstil-
ladelser er tilladelse til at drive restaurationsvirksomhed en enkelt gang i en særlig anledning. Det er de 
færreste særlige anledninger som jubilæer, premiere på et lokalt teaterstykke mv., der gentages flere 
gange om året. 

Har man ønske om at afholde arrangementer flere gange årligt, for eksempel halballer eller fredagsbarer, 
skal man søge om en alkoholbevilling i stedet for.

Politiet kan give udvidet åbningstilladelse i forbindelse med udstedelse af lejlighedstilladelse:
Det er kommunen, der giver tilladelse til at holde åbnet efter den generelle lukketid - også i forbindelse 
med udstedelse af lejlighedstilladelser.
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