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Fortolkning af et serveringssted 

 

De midlertidige restriktioner vedrører blandt andet åbningstider for såkaldte 

serveringssteder, som er steder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til 

indtagelse på salgsstedet. Hvis et spillested, et teater mv. er et serveringssted, skal 

det – ligesom andre serveringssteder – holde lukket for offentligheden i 

overensstemmelse med de gældende regler herom i forsamlingsbekendtgørelsen. 

Om der er tale om et serveringssted vil bero på en konkret vurdering. 

 

Hvis et spillested f.eks. har en særskilt lobby/bar tilknyttet, hvor der serveres 

drikkevarer i pausen mellem forestillingen, vil lobbyen eller baren som 

udgangspunkt skulle betragtes som et serveringssted, der dermed skal holde 

lukket fra kl. 22. Hvis ejeren sørger for, at den særskilte bar lukker kl. 22, 

eksempelvis ved at borde og stole fjernes, eller området afspærres eller på anden 

måde gøres utilgængeligt, er det vurderingen, at hele spillestedet ikke skal 

betragtes som et serveringssted, og at forestillinger derfor kan fortsætte efter kl. 

22. 

 

I forhold til lokaler, hvis hovedformålet er noget andet end servering af mad eller 

drikkevarer, herunder hvis der er tale om en koncertsal mv. (kulturelt formål), så 

vil det forhold, at der i det pågældende lokale f.eks. forefindes en bar eller et 

mindre barområde, hvorfra man kan købe mad eller drikkevarer til indtagelse i 

lokalet, ikke føre til, at hele lokalet som sådan skal anses for et serveringssted. Det 

betyder, at koncertsalen ikke vil skulle lukke kl. 22. Serveringen i koncertsalen 

skal dog ophøre kl. 22. 

  

Det skal understreges, at det anførte kun gælder, når hovedformålet med lokalet er 

noget andet end servering, og derfor vil en egentlig bar eller restaurant f.eks. ikke 

kunne sige, at hovedformålet med lokalet er kultur eller underholdning, fordi der i 

lokalet opstilles en storskærm i forbindelse med et sportsbegivenhed, eller fordi der 

i lokalet er bingoaften eller livemusik. 
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