Fanø Kommune
Bevillingsnævn
Fanø Kommune har nedsat et Bevillingsnævn, der består af Erhvervs, natur- og
teknikudvalget, politidirektøren og et medlem udpeget af HORESTA.
Bevillingsnævnets funktionsperiode følger Byrådets valgperiode, og der afholdes som
hovedregel møde en gang om måneden, dog ikke i juli.
Der er ikke offentlig adgang til møderne.
Bevillingsnævnets sekretariatsmæssige opgaver varetages af Fanø Kommune,
Sekretariatet, Skolevej 5-7, 6720 Fanø.
Kriterier og praksis for meddelelse af alkoholbevillinger:
Ved førstegangsbevillinger (nyetablering eller overtagelse af eksisterende virksomhed)
meddeles som hovedregel bevilling for en periode på f.eks. 2 år, men begrænsningen
sker i øvrigt efter en konkret og individuel afgørelse.
1) Alkoholbevilling meddeles som hovedregel kun til forretningssteder, hvor de
lokalemæssige forhold omfatter fra ca. 25 siddepladser/borde, eller efter
konkret vurdering.
2) At der for restaurationsvirksomheder med udvidet åbningstid stilles krav om, at
der er en ansvarlig ansat over 25 år til stede ved bevillingshavers eller
bestyrers fravær. Samme krav kan stilles ved andre bevillinger.
3) Som udgangspunkt meddeles der, ved ønske om samdrift af butik og
restaurationsvirksomhed, kun tilladelse til udskænkning af øl og bordvin.
4) At det til enhver tid sikres, at personer under 18 år ikke indtager alkohol i
restaurationsvirksomheden.
5) Ved bevilget udvidet åbningstid skal restaurationsvirksomheden holde lukket i
tidsrummet kl. 05.00 til 10.00.
6) Hvis en restaurationsvirksomhed ønsker at ændre forretningskoncept eller
driftsform, skal der ske fornyelse af bevilling.
7) Ekstern støj. Restaurationsvirksomheder som har karakter af værtshus,
diskotek, musikrestaurant og med udvidet åbningstid eller lignende skal
iagttage miljølovgivningens regler om ekstern støj fra virksomheder og samtidig
sikre, at vinduer og døre holdes lukket, specielt hvor der er nærliggende
boliger. Samtidig skal bemærkes, at der i områder med blandet bolig/erhverv
kan opstå krav om lydsluser ved ind/udgang, hvis eksterne lydniveauer
overskrider de i miljølovgivningen angivne maksimale tilladte værdier.
Begrænsninger og betingelser:
Ved ansøgning om tilladelse til åbningstid til kl. 05.00 stiller Bevillingsnævnet efter en
konkret vurdering krav om, at der skal anvendes dørmænd, der er autoriseret af
Politiet.
Udeservering:

Bevillingsnævnet meddeler som hovedregel tilladelse til udeservering til kl. 22 på
betingelse af, at der ikke afspilles musik udendørs. Udeservering kan efter en konkret
vurdering af støj- og miljømæssige forhold tillades til kl. 24.00.
For Hovedgaden fra Posthustorvet (inklusive) til og med Hovedgaden 84 er følgende
retningslinjer gældende:
Der må kun spilles musik udendørs ved særlige lejligheder, som f.eks. torvedage,
"Late Night", eller "Fanikkerdagen".
Herudover må der kun spilles musik udendørs efter særlig tilladelse fra Syd- og
Sønderjyllands Politi, Esbjerg.
Aktiviteterne må finde sted ud for egen forretning, evt. i samarbejde med andre
grundejere med skel mod Hovedgaden, jf. retningslinjer for aktiviteter i Hovedgaden.
Vedtaget i Bevillingsnævnet, den 28. februar 2011

