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1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan 
 
Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurati-
onsplan. 
 
Denne restaurationsplan indeholder derfor nu bl.a. oplysninger om: 

• hvor man søger om alkoholbevilling 
• eksempler på begrænsninger og betingelser i bevillinger 

o herunder bestemmelser om godkendelse af personale,  
• videoovervågning 
• mindreåriges ophold på restaurationer og  
• støjforhold. 

 
 
2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger 
 
2.1 Næringsbrev  
Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder 
catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, skal i henhold til lov om nærings-
brev til visse fødevarevirksomheder §1 have fødevarenæringsbrev, det vil sige registreres i 
Næringsbasen. Virksomheden registreres på www.virk.dk/naeringsbasen eller ved at indsen-
de blanket til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Det er 
den geografiske adresse på forretningsstedet, der skal registreres. Der skal betales gebyr for 
hvert næringsbrev. 
 
Virksomheden må ikke påbegyndes, før registrering er sket i Næringsbasen og før lokalerne er 
godkendt af myndighederne. 
 
 
2.1.1 Næringsbasen 
Lovgivningen om Næringsbasen betyder, at alle der driver restauration skal være optaget i 
Næringsbasen for lovligt at kunne drive en restaurant.  
 
Næringsbasen er offentlig og kan ses på www.virk.dk/naeringsbasen. Den indeholder oplys-
ninger om alle, der har ret til at drive restaurationsvirksomhed. 
 
Næringsprøve 
Alle, der skal have næringsbrev som restauratør og hotelvært, skal udover de almindelige be-
tingelser også have bestået en næringsprøve. Næringsprøven omfatter den lovgivning, der 
har betydning for at drive en restauration. Såfremt ansøgeren har gennemført en erhvervsud-
dannelse inden for et bestemt område undtages for kravet om næringsprøve.  
 
 
2.2 Langeland Kommunes Bevillingsnævn: 
 
2.2.1 Sammensætning  
Bevillingsnævnet er nedsat af Langeland Kommunalbestyrelse og består af en repræsentant 
udpeget af Politidirektøren og indtil 4 andre medlemmer.  
2 medlemmer vælges direkte af Langeland Kommunalbestyrelse blandt kommunalbestyrel-
sens medlemmer, og 2 medlemmer vælges af Langeland Kommunalbestyrelse efter indstilling 
fra restauratører og personaleorganisationerne inden for restaurationsbranchen. 
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Bevillingsnævnet holder møder efter behov. Der er ikke offentlig adgang til møderne. 
 
2.2.2 Opgaver 
 udsteder alkoholbevillinger 
 fornyer alkoholbevillinger 
 godkender bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling 
 giver med politiets samtykke tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser) 
 meddeler forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en bestemt 

adresse 
 

 
2.3 Ansøgning om alkoholbevilling 
Ansøgning om alkoholbevilling mv. skal indgives til: 
 

FYNS POLITI 
Svendborg Lokalpoliti 

Tvedvej 2 
5700 Svendborg 

 
eller 

 
FYNS POLITI 

Bangs Boder 28, st. th. 
5000 Odense C 

 
Tilladelseskontoret udleverer ansøgningsskemaer og kan vejlede om udfyldelse af skemaet 
og om vedlæggelse af dokumentation.  
 
Tilladelseskontoret gennemgår ansøgningerne og kontrollerer, at den nødvendige dokumen-
tation er til stede, fremskaffer oplysninger om ansøgerens hidtidige vandel og eventuel tidli-
gere beskæftigelse i restaurationsbranchen. Endvidere indhentes oplysninger hos SKAT og 
foretages underretning af Langeland Kommune samt Statens Fødevareregion, der anmodes 
om at fremkomme med eventuelle bemærkninger. 
 
Ved ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder eller til 
restaurationsvirksomheder, hvis driftsform eller størrelse ønskes ændret væsentligt (for ek-
sempel fra spiserestaurant til diskotek), vil der blive stillet krav om, at der fremsendes et de-
taljeret projekt, der redegør nærmere for såvel de indretningsmæssige som driftsmæssige 
forhold. 
 
Sagen fremsendes herefter af Politidirektøren til bevillingsnævnets sekretariat, der forbere-
der sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden for nævnets møde. 
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2.4 Hvornår kan der meddeles alkoholbevilling? 
 
2.4.1 Forudsætninger der skal være til stede for bevillingsnævnets vurdering af en ansøg-

ning   

2.4.1.1 Alkoholbevilling til personer: 

• Ansøgeren skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted 
• Ansøgeren skal være fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse in-

den for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. 
• Ansøgeren ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs 
• Ansøgeren ikke er umyndig, under værgemålslovens § 5 eller under samværgemål ef-

ter værgemålslovens § 7 
• Ansøgeren ikke har gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. 

 

2.4.1.2 Alkoholbevilling til selskaber: 

• Selskabet skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted 
• Selskabet skal opfylde restaurationslovens finansieringsbestemmelser 
• Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 25 

år eller hvis de har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 
år og ikke er umyndig, under værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter 
værgemålslovens § 7 og ikke har gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. 

• Samt at der ikke foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78 stk. 2, 
som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling. 

 
 
2.4.2 Samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhæn-

gende hensyn. 
Ved Bevillingsnævnets afgørelse af, om der kan gives alkoholbevilling, skal der efter restaura-
tionslovens § 12 tages samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og der-
med sammenhængende hensyn. Der kan navnlig lægges vægt på: 
1. om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller bestyrelse eller andre, der 

kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, 
at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, 

2. bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at 
ansøgeren vil være i stand til at drive restaurationsvirksomheden på betryggende måde, 

3. bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likvidi-
tetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at virksomheden 
vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko, 

4. størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden, 
5. restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges planmæssige betragtninger, så-

ledes at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurati-
onsvirksomheder med servering af stærke drikke i egentlige boligkvarterer eller nær skoler 
eller andre institutioner, der søges af unge, 

6. om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med 
alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller 
ordensmæssige problemer, eller 

7. om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende 
sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. 
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2.4.3 Hvor længe gælder en alkoholbevilling? 
En meddelt alkoholbevilling gælder til et bestemt forretningssted og for et tidsrum på maksi-
malt 8 år. Der er i restaurationsloven dog mulighed for at meddele bevillinger for en kortere 
periode end 8 år, såfremt samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hen-
syn taler herfor. På baggrund af en konkret vurdering kan bevillingsnævnet således f.eks. be-
stemme, at en førstegangsansøger alene meddeles bevilling for en periode på 2 år. 
 
2.4.4 Restaurationens størrelse og indretning 
Der vil normalt blive stillet krav om, at restaurationens gæsteareal er 30 m2, og at restaurati-
onen har mindst 20 siddepladser.  
 
Endvidere vil der i almindelighed blive stillet krav om indretning af personaletoilet samt sær-
skilte gæstetoiletter til såvel herrer som damer og med direkte adgang fra gæstearealet.  
 
Yderligere oplysninger om restaurationsvirksomheders indretning mv. vil kunne indhentes hos 
Fødevareregion Fyn, Lille Tornbjerg Vej 24, og hos Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.  
 
2.4.5 Begrænsninger og betingelser: 
Bevillingen kan efter omstændighederne begrænses og betinges, jf. restaurationslovens § 10, 
stk. 2. Hvorvidt en alkoholbevilling skal begrænses og/eller betinges, afgøres ud fra en samlet 
vurdering, jf. ovenfor pkt. 1-7. 
 
Der kan eksempelvis fastsættes følgende begrænsninger og betingelser: 
 
 Bevillingen gælder et kortere åremål end 8 år. 
 Bevillingen begrænses til servering af øl, vin o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. 

Produkterne skal være færdigblandede /producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke 
tillades at der i restauranten blandes produkter af ingredienser med en større alkoholpro-
cent end 15.  

 Bevillingen begrænses til servering for en forenings medlemmer og gæster i følge med 
disse. 

 Bevillingen betinges af, at bestemte personer fortsat er medlemmer af et selskabs direk-
tion/bestyrelse eller forbliver i et interessentskab. 

 Bevillingen betinges af, at alt personale skal være godkendt. 
 Bevillingen betinges af, at der efter nærmere aftale med politiet etableres videoovervåg-

ning. 
 Bevillingen betinges af, at mindreårige ikke må opholde sig i restaurationen i den udvidede 

åbningstid. 
 Bevillingen betinges af overholdelse af miljøkrav i forbindelse med drift af restaurationer i 

Langeland Kommune særligt vedrørende ekstern støj. 
 Bevillingen betinges af, at virksomheden drives som spiserestauration. 
 Bevillingen betinges af, at der ikke opstilles spilleautomater. 
 Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke drives med hård udskænkning af stærke 

drikke. 
 Bevillingen betinges af, at virksomheden ikke iværksætter pågående og aggressiv mar-

kedsføring. 
 
2.5 Fornyelse af alkoholbevilling 
Ved behandling af ansøgninger om fornyelse af alkoholbevilling vil der blive foretaget en vur-
dering af forløbet af den hidtidige bevillingsperiode, herunder om der har været samfunds-
mæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer forbundet med virksomhe-
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dens drift. Det kan f.eks. være, at bevillingshaveren i bevillingsperioden har drevet virksomhed 
med hård udskænkning af stære drikke eller, har iværksat pågående og aggressiv markedsfø-
ring. Vurderingen kan indebære, at Bevillingsnævnet ikke fornyer bevillingen på uændrede 
vilkår. 
 
2.5.1 Krav til dokumentation af økonomiske forhold m.v. 
Såfremt de forretningsmæssige kvalifikationer og/eller de økonomiske forhold ikke findes 
tilfredsstillende kan nævnet beslutte, at alkoholbevillingen begrænses til kun at gælde for 2 
år således at der ved fornyet ansøgning skal fremsendes regnskab for seneste regnskabsår 
forsynet med revisionspåtegning, hvor revisor via stikprøvekontrol finder det sandsynliggjort, 
at forretningsgangene og bogføringen er betryggende, herunder indtægtsregistrering, løn-
regnskab, opgørelser af debitorer og kreditorer samt værdiansættelse af varelager og andre 
aktiviteter. Såfremt det ikke inden for den givne frist er muligt at fremkomme med et regn-
skab med en revisionspåtegning, der opfylder de af bevillingsnævnet stillede krav, kan bevil-
lingsnævnet, såfremt omstændighederne taler herfor, meddele endnu en begrænset bevilling, 
dog kun for 1 år.  
 
En ansøger til en alkoholbevilling kan højest opnå 2 på hinanden følgende alkoholbevillinger, 
som hver er begrænset som anført ovenfor. Herefter skal bevillingsansøgeren opfylde krave-
ne til en 8-års bevilling. Såfremt dette ikke er tilfældet meddeles som udgangspunkt afslag på 
bevillingen. 
 
 
2.6 Godkendelse af bestyrer 
Den daglige drift skal ledes af bevillingshaveren selv eller en bestyrer. Drives virksomheden 
fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige 
forretningssteder skal ledes af en bestyrer. 
 
Er bevillingshaver et selskab eller en forening, skal hvert af virksomhedernes forretningsste-
der ledes af en bestyrer. 
 
Ved den daglige drift forstås, at indehaveren eller bestyreren også skal have indseende med 
servering og udskænkning. Det er ikke tilstrækkeligt, at bestyreren kun kommer nogle timer 
dagligt for at varetage indkøb og regnskab. 
 
 
2.7 Forhåndstilsagn om alkoholbevilling  
Bevillingsnævnet kan meddele forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en 
kommende restauration på en nærmere bestemt adresse. 
For at undgå, at kommende ansøgere forgæves foretager investeringer i køb af eller ombyg-
ning af lokaler med henblik på restaurationsdrift, kan der indgives ansøgning om forhåndstil-
sagn om alkoholbevilling til en kommende restauration på en af ansøgeren anført adresse. 
Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt 
ansøgningen. 
 
Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 
 
• gæstearealets størrelse,  
• restaurationens indretning,  
• driftsform og åbningstid.  
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Et meddelt forhåndstilsagn gælder i 6 måneder og er derfor bortfaldet, hvis der ikke inden 
udløb af 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. 
 
 
2.8 Bortfald af alkoholbevilling 
Efter restaurationslovens § 18, jf. § 10, stk. 2, kan en bevilling bl.a. bortfalde, når en bevil-
lingshaver ikke overholder en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for udstedelse af bevillin-
gen. 
 
 
2.9 Fratagelse af alkoholbevilling 
Efter restaurationslovens § 19 kan en bevilling bl.a. frakendes eller tilbagekaldes, hvis bevil-
lingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagende overtrædelse af et vilkår for bevillin-
gen, eller en bestemmelse i restaurationsloven, eller hvis der er særlig grund til at antage, at 
bevillingshaver ikke vil drive virksomheden på forsvarlig vis. 
 
Afgørelser om frakendelse af bevillinger træffes af domstolene. Afgørelser om tilbagekaldelse 
af bevillinger træffes af Bevillingsnævnet efter forslag fra politiet. 
 
2.10 Afslag på alkoholbevilling 
Bevillingsnævnets afslag på meddelelse af alkoholbevilling kan af ansøger indbringes for Lan-
geland Kommunalbestyrelse inden 4 uger efter meddelelse om afslaget jfr. restaurationslo-
vens § 10, stk.4. 
 
 
2.11 Miljøkrav til restaurationer  
Langeland Kommunalbestyrelse agter i et regulativ at fastsætte miljøkrav i forbindelse med 
indretning og drift af restaurationer i Langeland Kommune. Regulativet skal sikre, at naboer til 
restaurationer ikke bliver udsat for urimelige lugt- og støjgener fra f.eks. ventilation og musik. 
 
 
3 Restaurationsplanens nærmere anvendelse 
 
Restaurationsplanens bestemmelser finder anvendelse i Langeland Kommune: 
• Ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling.  
• Hvor der ønskes en væsentlig udvidelse af en bestående restaurationsvirksomheds serve-

ringsareal. 
• Hvor driftsformen for bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret væsentligt 

f.eks. fra spiserestaurant til diskotek. 
• Hvor der ansøges om udvidet åbningstid. 

 
Ved nyetablering af restaurationsvirksomhed forstås: 
• Etablering af restaurationsvirksomhed i lokaler, der senest har været anvendt til andet 

formål, f.eks. anden erhvervsvirksomhed eller beboelse, uanset om der tidligere har været 
drevet restaurationsvirksomhed i lokalerne. 

• Etablering af restaurationsvirksomhed i lokaler, hvor der ikke har været drevet restaurati-
onsvirksomhed (dvs. at lokalerne har stået tomme) indenfor de seneste 6 måneder forud 
for indgivelse af ansøgning om alkoholbevilling. 
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4 Placering af restaurationsvirksomheder 
 
Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i forhold til gener for omkringboende og de 
trafikale forhold, når restaurationer ønskes etableret i eller i umiddelbar nærhed af beboel-
sesejendomme eller hvis området i Kommuneplanen er fastlagt til specifikke formål, f.eks. 
skoler, institutioner, kirker mv.  
 
4.1.1 Foreninger, klubber, kulturelle institutioner o. l. 
Restaurationslovens § 1, stk. 2, er gældende for andelsforeninger og andre foreninger i det 
omfang, deres virksomhed udadtil fremtræder som erhvervsvirksomhed, eller der serveres 
stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. 
 
Efter en konkret vurdering kan der meddeles alkoholbevillinger til almennyttige foreninger, 
klubber, kulturelle institutioner o.l. 
  
Til brug for vurderingen af om der kan meddeles alkoholbevilling til en forening eller en klub, 
der drives på almennyttigt grundlag, dvs. hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirk-
somhed, fremlægges foreningens vedtægter med foreningens formålsparagraf samt general-
forsamlingsprotokollat med oplysning om, hvem der er indvalgt i bestyrelsen.  
 
I vurderingen indgår endvidere oplysninger om eventuelt indmeldelsesgebyr og kontingent, 
ligesom der vil blive lagt vægt på medlemskredsens størrelse og lokalernes indretning. Er for-
eningen en idrætsforening, kan der eksempelvis lægges vægt på, om foreningen deltager i 
turneringer inden for den pågældende idræt. 
 
I egentlige beboelsesområder foretages der en konkret vurdering af generne i forhold til om-
kringboende. 
 
Bevillinger til foreninger, klubber og lignende vil normalt blive begrænses til servering af øl, vin 
o.l. med en maksimal alkoholprocent på 15. Produkterne skal være færdigblande-
de/producerede fra fabrik/leverandør, idet det ikke tillades, at der i restauranten blandes pro-
dukter af ingredienser med en større alkoholprocent end 15, samt begrænset til servering for 
den personkreds, der enten som medlem eller gæst ved særlige arrangementer benytter de 
pågældende faciliteter, samt ved stævner for adgangsberettiget publikum.  
 
Bevillingen vil endvidere være betinget af, at lukketiden er kl. 02.00 til kl. 05.00. Udskænkning 
af andre former for stærke drikke må kun finde sted ved enkeltstående arrangementer efter 
forud indhentet polititilladelse i medfør af restaurationslovens § 22 (lejlighedstilladelse). 
 
 
5 Nattilladelser mv. 
 
5.1 Nattilladelser til restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling 
Den normale lukketid i restaurationer, hvortil der er offentlig adgang, er i Langeland Kommune 
fastsat fra kl. 02.00 - kl. 05.00.  
 
Bevillingsnævnet kan inden påbegyndelse af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksom-
heden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl. 02.00, hvis dette findes påkrævet af 
miljømæssige hensyn, f.eks. hvis restauranten er beliggende i eller i umiddelbar nærhed af 
beboelsesejendomme, jf. restaurationslovens § 28. 
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Bevillingsnævnet kan med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent hele 
døgnet, hvis det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige 
hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt, jf. re-
staurationslovens § 28.  
 
Bevillingsnævnet kan meddele nattilladelser til henholdsvis kl. 03 eller kl. 05 ud fra neden-
nævnte kriterier og under hensyn til en konkret vurdering af lokaleforholdene. 
 
• Der meddeles ikke nattilladelser til kl. 05 til restaurationsvirksomheder beliggende i bebo-

elsesejendomme eller til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed af beboelses-
komplekser, hvor det skønnes at indebære gener for de omkringboende. 

• Der meddeles ikke nattilladelse til kl. 03 til restaurationsvirksomheder i umiddelbar nærhed 
af beboelse, hvis det skønnes at kunne indebære væsentlige gener for de omkringboende. 

• 03-bevillinger vil i førstegangstilfælde blive begrænset til 1 år. 
• Der kan alene forventes meddelt nattilladelser til restaurationsvirksomheder beliggende i 

bymidten.  
• Nattilladelse kan betinges af, at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaura-

tionen i den udvidede åbningstid fra kl. 02.00 - 05.00. Denne betingelse vil blive taget i an-
vendelse, når tilladelse søges til egentlige danserestaurationer, diskoteker og restauratio-
ner med en vis underholdning, der forventes at blive opsøgt af et overvejende ungt publi-
kum. 

• Nattilladelser kan betinges af, at restaurationens personale godkendes af politiet. 
• Nattilladelser kan betinges af, at der etableres videoovervågning. 

 
Hvis vilkår og betingelser for nattilladelser overtrædes, kan Bevillingsnævnet efter en skriftlig 
advarsel til bevillingshaveren inddrage nattilladelsen, hvorefter der skal holdes lukket fra kl. 
02. 
 
5.2 Nattilladelser til restaurationsvirksomheder uden alkoholbevilling 
Der kan meddeles nattilladelser efter følgende kriterier: 
 
1. I den ejendom, hvori restaurationsvirksomheden er beliggende, må der ikke være beboelse 

umiddelbart ovenover eller ved siden af virksomheden. Der må endvidere ikke være bebo-
else i stueetagen i ejendommen beliggende til højre og venstre for den ejendom, hvori re-
staurationsvirksomheden er beliggende. 
 

2. Nattilladelsen vil blive betinget af, at der ikke opstilles morskabsautomater, at der ikke 
afspilles musik indendørs og udendørs i perioden fra kl. 02.00 til kl. 05.00, samt at driften 
af virksomheden i den udvidede åbningstid ikke giver anledning til lovovertrædelse, or-
dens- eller ædruelighedsmæssige problemer. 

 
5.3 Nattilladelser ved særlige lejligheder 
I medfør af restaurationslovens § 28, stk. 2, kan politiet ved særlige lejligheder, f.eks. ved 
større byfester o.l. lokalprægede arrangementer samt nytårsnat tillade længere åbningstid. 
 
Nytårsaften har alle restauranter tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 uden at skulle ansø-
ge herom. 
 
 
6 Godkendelse af personale 
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Bevillingsnævnet har besluttet at indføre en godkendelsesordning for restaurationspersonale.  
 
Denne ordning indebærer, at alt personale i restaurationsvirksomheder med tilladelse til at 
holde åbent i den almindelige lukketid, eller med dans, eller en vis underholdning, skal godken-
des af politiet. 
 
 
7 Videoovervågning 
 
Etablering af videoovervågning kan stilles som en betingelse for at opnå alkoholbevilling. Af-
gørelsen af, om en sådan betingelse skal stilles, sker på baggrund af en konkret vurdering 
med udgangspunkt i den enkelte restaurationsvirksomheds karakter, åbningstid, publikums 
alder, antallet af gæster mv. 
 
Omfanget af videoovervågningen fastsættes i samarbejde med Politidirektøren under hensyn-
tagen til den konkrete restaurationsvirksomhed, men skal dog som udgangspunkt omfatte 
dansegulvet samt indgangspartiet, jf. i øvrigt lov om forbud mod tv-overvågning mv. 
 
 
8 Udendørs servering 
 
Såfremt der ønskes tilladelse til udendørs servering fra en restaurationsvirksomhed, herunder 
også gårdservering fra private arealer, skal der indgives særskilt ansøgning herom til Lange-
land Kommune, Infrastruktur. 
 
 
9 Spilleautomater 
 
Opstilling af spilleautomater må kun finde sted i restaurationer med alkoholbevilling og må 
kun ske efter indhentet tilladelse fra Spillemyndigheden. Der må maksimalt opstilles 3 stk. 
gevinstgivende spilleautomater. Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater kan gives 
for indtil 5 år ad gangen, dog højst for det tidsrum, hvor alkoholbevillingen er gældende. 
 
Der må ikke etableres spillehaller i Rudkøbing Bymidte, jfr. Lokalplanområde 77. 
 
 
10 Godkendelse 
 
Denne Restaurationsplan er godkendt af Bevillingsnævnet i mødet den 25.03.2010 og af Lan-
geland Kommunalbestyrelse i mødet den 12.04.2010. 
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