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Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsregulering (erhvervsregulering@erst.dk)  

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Att.: Anna Holtt Langlet (annhol@erst.dk) 

KL's høringssvar på høring om ændringer i restaurationsloven 

 

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af restaurationslo-

ven. 

 

KL fremsender hermed høringssvar med KL’s bemærkninger til lovforsla-

get. 

 

2. Præcisering af bevillingsperioder. Af den gældende bestemmelse 

fremgår, at bevillingen gives for en periode på 8 år, men at bevil-

lingen efter omstændighederne kan begrænses, herunder tids-

mæssigt, og betinges af vilkår. For at undgå meget korte bevil-

lingsperioder, der kan gøre det vanskeligt at opnå den nødven-

dige finansiering af en restauration, foreslås det at præcisere, at 

tidsmæssige begrænsninger alene kan ske til hhv. 4 eller 2 år til 

f.eks. førstegangsansøgere, når omstændigheder taler herfor. 

 

Forslaget om at indføre en minimumsperiode på 2 år kan være problema-

tisk. Kommunerne har brug for fortsat at kunne følge særligt problem-

fyldte bevillingssteder tæt, og benytter derfor kortere bevillingsperioder 

end 2 år, fx når der er behov for at følge afviklingen i en virksomheds re-

stance til kommunen, eller når der kan rejses tvivl om hensigtsmæssighe-

den af en længere bevillingsperiode. 

 

Alternativet til korte bevillingsperioder kan være, at kommunerne ser sig 

nødsaget til at give flere afslag. Den foreslåede ændring kan dermed 

komme til at modvirke hensigten med lovforslaget. Derfor er der behov 

for at kunne give kortere bevillinger end 2 år.  

 

KL anbefaler, at der fortsat kan gives kortere bevillinger, og at der som 

minimum gives mulighed for kortere bevillinger til førstegangsbevillings-

havere. 

 

De foreslåede ændringer i § 19, der giver kommunerne adgang til at 

igangsætte en administrativ tilbagekaldelse, er positiv. Det er dog fortsat 

en udfordring, at de fleste forhold, der kan berettige en administrativ til-

bagekaldelse, alene kendes af politiet samt, at det er op til politiet at do-

kumentere disse forhold. Dermed vil ændringen i praksis næppe gøre 

processen for en administrativ tilbagekaldelse lettere , som ellers er for-

målet. 
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KL opfordrer Erhvervsstyrelsen til at inddrage kommunerne i arbejdet 

med regulering af proces og krav i forbindelse med bevillingsansøgning 

samt i forbindelse med udarbejdelsen af den vejledning, som Erhvervs-

styrelsen skal udarbejde til kommunerne. 

 

4. Bevillingsnævnets sammensætning. Det foreslås at udvide bevil-

lingsnævnet med et sagkyndigt medlem med kvalifikationer i form 

af en relevant viden om virksomhedsøkonomi og en uafhængig 

jurist eller advokat, som bl.a. skal sikre fokus på bevillingsansø-

gerens retssikkerhed. 

 

Det er KL’s opfattelse, at den foreslåede ændring i praksis vil være van-

skelig for kommunerne at efterleve. Bevillingsnævnenes arbejde er uløn-

net, og derfor kan det blive en udfordring at rekruttere de to nye medlem-

mer til bevillingsnævnene. 

 

Forslaget tilfører administrativt arbejde til kommunerne, uden at det er 

dokumenteret, at forslaget vil medføre kvalitative forbedringer for virk-

somhederne. Ændringsforslaget vil samlet nedsætte kommunernes til-

skyndelse til i det hele taget at nedsætte et bevillingsnævn. KL foreslår i 

stedet, at det gøres frivilligt at udvide bevillingsnævnet med de to foreslå-

ede medlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karoline Amalie Steen 
 


