
Ansøgning om næringsbrev som 
RESTAURATØR OG HOTELVÆRT 

VEJLEDNING 

Ansøgningen indgives til politimesteren på forretningsstedet, i København til Kultur- og Fritidsforvalt- 
ningen, Øvrighedskontoret. 
 
Ved interessentskab indgives ansøgning for hver enkelt ansvarlig. 
 
Virksomheden må ikke påbegyndes, før næringsbrevet er udstedt og påtegnet om forretningsstedet, 
samt før de pågældende lokaler eller serveringssteder er godkendt til formålet. 
 
Ønskes ret til udskænkning af stærke drikke, skal der indgives ansøgning herom på særskilt blanket. 

 

For PERSONER indgives ansøgningen på blanket A 
 

Der skal vedlægges: 
1.  Dokumentation, udstedt af offentlig myndighed, for ansøgerens identitet. 
2.  For udlændinge tillige bekræftet kopi af opholds- og arbejdstilladelse. 

          3.  Dokumentation for at betingelserne i § 3 i bekendtgørelse om næringsbrev til fødevarebutikker og 
               restaurations- og hotelvirksomhed m.v. er opfyldt.

 

For AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER, andre SELSKABER, FORENINGER m.v. 
indgives ansøgningen på blanket B 

 
Ansøgningen skal underskrives af samtlige direktører og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Der skal vedlægges: 
1.  Udskrift fra generalforsamlingsprotokol visende bestyrelsens og direktionens sammensætning. 
2.  Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
3.  Dokumentation for identitet for alle direktører og de i ansøgningen anførte bestyrelsesmedlemmer. 
4.  Anmeldelse af bestyrer såfremt der ikke tillige søges alkoholbevilling. 
5.  Dokumentation for at betingelserne i § 3 i bekendtgørelse om næringsbrev til fødevarebutikker og 
     restaurations- og hotelvirksomhed m.v. er opfyldt. 

P 700-01(06/01) Side 1 af 4



Journ.nr 
      

 A 
Indkommet 
      

Stempel 
Forbeholdt politi/kommune  Forbeholdt politi/kommune 

 

Ansøgning om næringsbrev 
som restauratør og hotelvært 
for PERSONER  

Restaurationens adresse 
        ”                   navn 
        ”                   kommune 
        ”                   tlf. nr. 

      
      
      
      

Ansøgerens fulde navn, 
personnr. 
fødested  
bopæl  
tlf.nr.  
CVR-nr. 

      
      
      
      
      

Foranstående oplysninger registreres i Politiets Decentrale Bevillingsregister, der indeholder oplysninger til brug 
for politiets administration, tilsyn og kontrol indenfor bevillings- og beværterlovgivningens område. Politimesteren i 
den enkelte politikreds er dataansvarlig for det register, der er oprettet i politikredsen. Foranstående oplysninger
registreres endvidere i Næringsbasen, der indeholder en oversigt over alle fødevarebutikker og restaurationer. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er dataansvarlig for Næringsbasen. 
 

Jeg erklærer herved, at jeg er myndig, samt at jeg ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.  
Jeg erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163*, at foranstående oplysninger er rigtige. 
 
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at der under behandlingen af denne ansøgning indhentes oplysninger 
om tidligere beskæftigelser inden for restaurationsbranchen, om eventuelle straffesager samt om restancer til det 
offentlige. 

             

Dato 

 

Underskrift 

* Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig erklæring eller skriftlig   
   bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde eller med fængsel indtil 4 måneder. 
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Jour.nr. 
       B Indkommet 
      

Stempel 
Forbeholdt politi/kommune 

 Forbeholdt politi/kommune 

  Ansøgning om næringsbrev 
som restauratør og hotelvært 
for 
AKTIE- og ANPARTSSELSKABER 
andre SELSKABER, FORENINGER 
m.v. 

Restaurationens adresse 
              ”             navn 
              ”             kommune 
              ”             tlf. nr. 

      
      
      
      

Selskabets/foreningens 
adresse 
navn 
hjemsted 
tlf. nr. 
CVR-nr. 

      
      
      
      
      
      

Vi erklærer herved, at medlemmerne af forannævnte selskab/forening 

Direktørens(ernes)/ 
Foreningsformandens 
fulde navn(e) 
bopæl(e) 
personnr. 
 

      
      
      
      
      

      
      
      
      
      

Foranstående oplysninger registreres i Politiets Decentrale Bevillingsregister, der indeholder oplysninger til brug 
for politiets administration, tilsyn og kontrol indenfor bevillings- og beværterlovgivningens område. Politimesteren i 
den enkelte politikreds er dataansvarlig for det register, der er oprettet i politikredsen. Foranstående oplysninger
registreres endvidere i Næringsbasen, der indeholder en oversigt over alle fødevarebutikker og restaurationer. 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er dataansvarlig for Næringsbasen.
samt efternævnte medlemmer af bestyrelsen, der udgør et flertal af denne 

Bestyrelsesmedlemmernes 
fulde navn 
bopæle 
personnr. 
 

      
      
      
      

er myndige, ikke har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs. 
Jeg/vi erklærer under strafansvar efter straffelovens § 163*, at foranstående oplysninger er rigtige 
*) Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver urigtig skriftlig erklæring eller 
skriftligt bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde eller med fængsel indtil 4 måneder. 

UNDERSKRIVES PÅ NÆSTE SIDE  
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 B 
Side 2

 Ansøgning om næringsbrev 
som restauratør og hotelvært 
for 
AKTIE- og ANPARTSSELSKABER 
andre SELSKABER, FORENINGER 
m.v. 
 

 Ved underskriften giver jeg samtykke til, at der under behandlingen af denne ansøgning indhentes oplysninger om eventuelle 
straffesager samt om restancer til det offentlige, såvel for mig som for selskabet/foreningen m.v. 

    

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 

 Dato  Underskrift 
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