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Under 13. oktober 1934 nedsatte handelsministeriet en kommission med den
opgave på grundlag af de siden tidligere undersøgelser indvundne erfaringer at undersøge og overveje de samfundsmæssige, derunder såvel erhvervsmæssige og financielle som
ædruelighedsmæssige, sundhedsmæssige og politimæssige spørgsmål, der står i forbindelse
med den bestående ordning med hensyn til fremstilling, indførsel, salg og udskænkning
af stærke drikke, og i forbindelse med en beretning om disse undersøgelser og overvejelser
at fremkomme med forslag til de ændringer, som herefter måtte findes ønskelige.
Som spørgsmål, der herunder burde gøres til genstand for undersøgelse, nævnedes
særligt spørgsmålet om eventuel indførelse på visse områder af koncession eller monopol
som grundlag for fremstilling, indførsel og salg af stærke drikke, fastsættelse af styrkegrader for stærke drikke samt sådanne ændringer i beværterloven og de gældende afgiftslove, som forholdenes udvikling måtte findes at begrunde. Endvidere fremhævede man
i denne forbindelse spørgsmålet om udbredelse af kendskabet til de ædruelighedsmæssige
og sundhedsmæssige sider af alkoholspørgsmålet.
Kommissionen afgav i 1937 en betænkning vedrørende hjemmefremstilling af
frugtvin og i 1938 en betænkning angående revision af beværterlovgivningen. Herudover
har kommissionen i 1937 og 1938 foranlediget tilvejebragt 2 materialesamlinger, indeholdende bidrag til belysning af alkoholproblemet i Danmark. På grund af de som følge af
den anden verdenskrig foreliggende særlige forhold blev kommissionens arbejde stillet i
bero indtil videre, og kommissionen blev senere opløst.
Under 21. marts 1947 nedsatte handelsministeriet en ny kommission med den
opgave at videreføre og afslutte de undersøgelser og overvejelser, som den i 1934 nedsatte
kommission ikke havde nået at tilendebringe.
Til formand for kommissionen udnævntes kammeradvokat, højesteretssagfører
Arne Kemp.
løvrigt kom kommissionen til at bestå af følgende medlemmer:
Formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, fhv. minister Ludvig Christensen,
Formand for De danske Husmoderforeninger, fru Johanne Dahlerup-Petersen,
Formand for Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark,
restauratør Knud Ernst,
Medlem af bestyrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund, sekretær Adolph
Hansen,
Afdelingschef i departementet for told- og forbrugsafgifter A. C. Johnsen,
Formand for Vinhandlerforeningen for Danmark, grosserer Laue P. Lauemøller,
Formand for Danske Afholdsselskabers Landsforbund, trafikkontrollør, landstingsmand
O. H. Malchau,

Politiinspektør E, Mellerup,
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Medlem af bestyrelsen for Den danske Købstadforening, redaktør Vilh. Nielsen,
Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen i Danmark, gårdejer Lauge Pedersen,
Formand for Kristelig Afholdsforening „Det blaa Kors", sognepræst M. N. Randkær,
Ekspeditionssekretær (senere kontorchef) i handelsministeriet Axel Roelsen, der samtidig
fungerer som kommissionens sekretær,
Indenrigsministeriets konsulent i ædruelighedssager, afdelingschef Jens Rosenkjær,
Direktør, lektor Sven Røgind,
Formand for overbevillingsnævnet, højesteretsdommer Jesper Simonsen,
Overlæge ved Set. Hans Hospital Jens Chr. Smith,
Ekspeditionssekretær (senere kontorchef) i socialministeriet V. Baron Wedell-Wedellsborg,
Direktør i Bryggeriforeningen A. L. Østerberg.
Landstingsmand O. H. Malchau blev under 17. december 1948 afløst af landsforbundets nuværende formand, overassistent F. Marker sen.
Efter at afdelingschef A. C. Johnsen er afgået ved døden, er kontorchef i departementet for told- og forbrugsafgifter, nu overtoldinspektør B. B. Nørregaard under 31. august 1949 indtrådt i kommissionen.
Fuldmægtig i handelsministeriet Knud Agbo har bistået kommissionens sekretær.

Kommissionen har efter afholdelse af nogle plenarmøder nedsat forskellige udvalg
til behandling af de foreliggende alkoholproblemer, herunder også et udvalg til behandling
af de til kommissionen rettede henvendelser angående spørgsmålet om foretagelse af visse
ændringer i beværterloven. Det af kommissionen nedsatte beværterlovsudvalg består af
følgende medlemmer: Formanden, Knud Ernst, Adolph Hansen, Marker sen, Mellerup,
Lauge Pedersen, Roelsen, Jesper Simonsen og Østerberg.
Blandt det materiale angående ændringer i beværterloven, som kommissionen
har modtaget, findes en „Betænkning angående Spørgsmål, der berører Hotel- og Turisterhvervet", afgivet i 1946 af et af Turistforeningen for Danmark nedsat hoteludvalg.
Et uddrag af den pågældende betænkning tilligemed turistforeningens fremsendelsesskrivelse af 2. december 1946 til handelsministeriet er optrykt som bilag I og II. Handelsministeriet har udtalt ønske om, at kommissionen afgiver særskilt betænkning angående
det i det nævnte forslag rejste spørgsmål om beskyttelse af selve hotel-betegnelsen.

Kommissionen har modtaget andre forslag om ændringer i beværterloven, ligesom kommissionen har været af den opfattelse, at der intet er til hinder for, at kommissionen selv optager til behandling spørgsmål om ændringer i loven på de områder, hvor
der efter kommissionens skøn kunne være anledning til at stille forslag herom.
Kommissionen forbeholder sig at komme tilbage hertil og fortsætter iøvrigt sit
arbejde vedrørende andre foreliggende alkoholproblemer.

Efter den gældende beværterlov udkræves der til at tage personer i logi for mindre
tidsrum end 1 uge næringsadkomst på gæstgivernæring, jfr. beværterlovens § 25, stk. 1,
modsætningsvis, dog at politiet efter samråd med kommunalbestyrelsen kan give pensionatsvirksomheder tilladelse til at tage personer i logi for 2 nætter ad gangen (weekend-tilladelse).
Gæstgiveradkomst meddeles i København og købstæderne, herunder de landdistrikter,
hvor købstadregler måtte være indført, jfr. beværterlovens § 12, hvad enten der til gæstgiveriet knyttes ret til udskænkning af stærke drikke eller ej, som næringsbreve, medens
adkomsten i landdistrikterne — ligeledes uden hensyn til, om der er adgang til udskænkning af stærke drikke — meddeles som bevillinger. I København og købstæderne kan
således enhver, der opfylder de i beværterlovens § 2, jfr. § 3, opstillede betingelser, og som
opnår politiets og sundhedsautoriteternes godkendelse af lokalerne, jfr. beværterlovens
§§ 5 og 9, stk. 4, løse en gæstgiveradkomst, i hvilken forbindelse opmærksomheden henledes
på, at der ikke for gæstgiveradkomster er nogen antalsbegrænsning. For landdistrikternes
vedkommende er det derimod ikke blot tilstrækkeligt at kunne henvise til, at den pågældende opfylder de sædvanlige betingelser for at opnå adkomst. Adkomstudstedelsen er her
et bevillingsspørgsmål, således at adkomst på gæstgivernæring i landdistrikterne kan
nægtes, selv om betingelserne for at erholde adkomst er opfyldt.
I politivedtægten fastsættes de fordringer, der af sundheds-, sædeligheds- og
ædruelighedshensyn samt af hensyn til sikkerhed og orden må stilles til størrelse og indretning af gæstgiverilokaler, jfr. beværterlovens § 9. Foruden de ubetingede fordringer, som
skal stilles med hensyn til lokaler, der er i brug, kan der stilles større fordringer til lokaler,
der efter forretningsindehaverens fratræden påny ønskes anvendt til gæstgiveri, og endnu
større til lokaler, der ikke senest har været anvendt til sådant brug. For gæstgiverier kan
det bl. a. bestemmes, hvor mange og hvor store lokaler der udkræves til et gæstgiveri,
samt i købstæderne, såfremt værten ikke tillige har ret til almindelig beværtning, at beværtningsrummene er således beliggende og indrettet, at de ikke frembyder sig som beværtningslokaler for andre end dem, der lovligt kan beværtes i gæstgiveriet. Vedtægten skal
endvidere indeholde bestemmelser om, hvorvidt der skal kunne gøres undtagelse fra de
fastsatte forskrifter angående lokalernes indretning m. v., og skal i bekræftende fald angive,
hvilken myndighed dispensationsbeføjelsen tilkommer.
De fordringer, der stilles til gæstgiverilokalers indretning, er således indeholdt i
den for hver enkelt politikreds udfærdigede politivedtægt. Som bilag til nærværende
betænkning er optrykt et uddrag af normalpolitivedtægten for købstæderne (bilag III).
et uddrag af normalpolitivedtægten for landdistrikterne (bilag IV) samt et uddrag af
politivedtægten for København (bilag V).
Det af Turistforeningen for Danmark nedsatte udvalg angående visse hotelspørgsmål — i det følgende benævnt turistforeningens hoteludvalg — har med udgangspunkt i den betragtning, at det af turistmæssige grunde er af værdi, at gæster, som ønsker
at besøge et gæstgiveri, der betegner sig som hotel, i det pågældende gæstgiveri er sikre på
at finde en vis standard af indretning og komfort, stillet forslag — se bilag I og II — om,
at selve hotel-navnet beskyttes. Forslaget går ud på at sikre hotel-betegnelsen for de virksomheder, som ved opfyldelsen af nærmere angivne betingelser, der går ud over de i politi-
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vedtægten indeholdte, tilfredsstiller visse mindstekrav i henseende til indretning, udstyr
og komfort
Forinden man kommer ind på en nærmere drøftelse af de spørgsmål, det pågældende
forslag rejser, må indledningsvis bemærkes, at det muligt kan siges, at ordet hotel efterhånden er blevet en så almindelig betegnelse for den virksomhed, der går ud på at tage
personer i logi, at ordet praktisk set kan siges at have erstattet det af lovgivningen anvendte
udtryk gæstgiveri. Hvis dette måtte være tilfældet, således at ordet hotel nu må betragtes
som en „arts"betegnelse for gæstgiverivirksomhed, vil man kunne rejse spørgsmål om,
hvorvidt det vil være rimeligt at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med det stillede
forslag.
Kommissionen mener dog ikke at kunne tiltræde sådanne betragtninger. Af et
af kommissionen indhentet materiale, se bilag VII, vil det ses, at der af landets 2 017 gæstgiverier er 867 virksomheder, der ikke benævner sig hotel. Disse virksomheder anvender
forskellige navne, f. eks. kro, pension, gæstgiveri, gæstehjem, afholdshjem. Lovgivningen
anvender som nævnt gæstgiveribetegnelsen. Navnlig i landdistrikterne anvendes hyppigt
ordet gæstgiveri i en virksomheds navn. På landet møder man endvidere som hovedregel betegnelsen kro, hvilket ord ganske vist navnlig tager sigte på den i forbindelse med
gæstgiveriet drevne beværtningsvirksomhed. Selv om hotel-betegnelsen i byerne er det
normale, er det dog således, at der til begrebet hotel stadig knytter sig forestillingen om
en vis standard med hensyn til indretning og komfort. Endelig vil det kunne siges, at det
i hvert tilfælde vil være rimeligt at skabe mulighed for at hindre, at logivirksomheder, der
ikke drives på en sådan måde, at adkomst er fornøden, bruger betegnelsen hotel, enten
alene eller i ordsammensætninger.
Kommissionen, der således må være af den opfattelse, at den for tiden stedfindende
brug af hotel-navnet ikke skulle være til hinder for at stille forslag om at forbeholde hotelnavnet for en vis nærmere afgrænset kreds af virksomheder, har herefter undersøgt, om
det vil være hensigtsmæssigt og ønskeligt at stille et sådant forslag. Imod en ordning som den

foreslåede ville man kunne anføre en række betragtninger. Det af turistforeningens hoteludvalg stillede forslag bryder med gammel tradition og sprogbrug og sætter de virksomheder, der ikke kan opfylde de foreslåede krav, i den situation at skulle finde en
ny tilfredsstillende betegnelse i stedet for det hidtil brugte hotel-navn. Forslaget nødvendiggør investeringer, der eventuelt må dækkes ved prisforhøjelser, og ordningen vil medføre en udvidet administration og kontrol. Man vil måske endvidere kunne betvivle, at
forslaget vil indebære fordele, som står i et rimeligt forhold til de betænkeligheder, der
kan anføres.
I så henseende er det anført, at gæstgiverivirksomheders mulighed for at tilfredsstille gæsternes berettigede forventninger ikke alene afhænger af etablissementets værelsesantal og tekniske installationer, men i lige så høj grad af det præg, som ledelsen har formået at give virksomheden i henseende til udstyr, smag, orden og tilfredsstillende optræden
fra personalets side. Hotel-betegnelsen vil således ud fra denne betragtning ikke kunne
blive en garanti for, at etablissementet yder tilfredsstillende service. Det vil muligt vise
sig, at mange virksomheder, der ikke opfylder en eller anden betingelse for at måtte kalde
sig hotel, yder bedre kundeservice end en del af de etablissementer, der må benytte hotelbetegnelsen. Det er endvidere fremhævet, at den klassificering af logimulighederne, som
rejsehåndbøger, turistpjecer og rejsebureauer opstiller, og som rent praktisk yder en god
orientering, ikke vil blive overflødig ved forslagets gennemførelse, men snarere blive mere
kompliceret, hvis der skal gives de rejsende en vejledning, som på fyldestgørende måde
imødekommer deres ønsker om orientering. Endelig har man været inde på, at spørgsmålet
vel forøvrigt i det store og hele kun har betydning for udenlandske gæster, idet forholdene
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for de hjemlige rejsende formentlig er så overskuelige og adgangen til oplysning om logimuligheders standard så let, at hele forslaget næppe er af større interesse for dem.
Som et resultat af de anførte betænkeligheder ved forslaget har man herefter været
inde på den tanke, at man ville give publikum større sikkerhed for god betjening m. v.,
såfremt gæstgiveradkomsterne i København og købstæderne, der som foran side 7 nævnt
meddeles som næringsbreve, fremtidig meddeles i bevillingsform og på åremål, således
at det offentlige ved fornyelsestidspunktet kan tage stilling til, om indehaveren i den forløbne periode har drevet virksomheden på en for publikum tilfredsstillende måde. Et sådant
forslag kunne i så fald eventuelt kombineres med nogle nærmere bestemmelser om minimumskrav til hotellers indretning m. v. med henblik på beskyttelsen af hotelnavnet.
Overfor disse betragtninger er der imidlertid henvist til, at forslaget om beskyttelsen af hotel-navnet vel bryder med tradition og sprogbrug, men at der som foran side 8
anført, ikke skulle være noget til hinder for begrebsmæssigt at udskille de udstyrsmæssigt
bedste gæstgiverier i en særlig gruppe og forbeholde hotel-betegnelsen for dem. Et forslag
på linie med det af turistforeningens hoteludvalg stillede har været fremsat overfor det
folketingsudvalg, der blev nedsat til behandling af den nuværende beværterlov, se Rigsdagstidende 1938—39 tillæg B., sp. 918. Det er der anført, at der fra visse sider inden for hotelerhvervet har været fremsat ønske om at indføre en lignende beskyttelse af hotel-navnet
i Danmark som den, man har indført i nogle lande, og at løsningen af dette spørgsmål
efter enkelte af det pågældende udvalgs medlemmers mening er af stor betydning. Spørgsmålet blev kort berørt under folketingsdebatten, se Rigsdagstidende 1938—39, folketingets forhandlinger sp. 4876. Det er således et længe næret ønske, der fremføres i turistforeningens hoteludvalgs forslag. Såfremt forslagets bestemmelser tilpasses noget mere
til de faktiske forhold, vil man næppe kunne siges at gå de eksisterende gæstgiverivirksomheders interesser for nær. Det er endvidere anført, at enhver forbedring og modernisering må medføre en vis udgift, men at en af moderniseringen flydende større belægning
muligt vil kunne bevirke, at priserne på gæstgiveriets ydelser ikke vil stige. At forslaget
vil betyde forøget administration og kontrol, er rigtigt, men de eventuelle bestemmelser
må ses som et supplement til de i forvejen værende regler, og forslagets opgaver tænkes
henlagt til de i forvejen værende organer. Forslaget synes ikke — i hvert fald ikke på længere sigt — at betyde en byrdefuld udvidelse af bevillingsorganernes arbejde. Det må
antages, at turistpjecer m. v. vil kunne udarbejdes på hensigtsmæssig måde. Forslaget er
i første række tænkt som værende til gavn for udlændinge, men vil også kunne have betydning for indenlandske turister.
Angående spørgsmålet om, hvorvidt forslaget indebærer fordele i forhold til de
gældende bestemmelser, er det overfor de foran fremførte betænkeligheder anført, at
det muligt ikke er tilstrøkkeligt at foreslå regler om mindstekrav til den ydre apparatur
i de virksomheder, der ønsker at benævne sig hotel, idet det må erkendes, at virksomheder,
der har en egentlig hotelmæssig indretning, for gæster kan være mindre behagelige opholdssteder end virksomheder, der kun har et beskedent udstyr, men som i henseende til renlighed, orden, betjening m. v. drives som et godt gæstgiveri. Man er derfor inden for kommissionen enig i det hensigtsmæssige i at søge forslaget suppleret med en bestemmelse
om, at det endvidere er en betingelse for at opnå hotel-betegnelsen, at virksomheden i
hygiejnisk og betjeningsmæssig henseende drives på tilfredsstillende måde. Med udgangspunkt i en sådan bestemmelse vil man i de fleste tilfælde skabe god sikkerhed for,
at virksomheden er velledet.
Med hensyn til den foran nævnte fra visse sider fremførte tanke om, at også gæstgiveradkomster i København og købstæderne bør udfærdiges som bevillinger, skal man
anføre følgende:
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Efter næringsloven af 1857 § 59 var der i købstæderne fri adgang for enhver til
at løse den fornødne næringsadkomst (borgerskab) til at drive gæstgiveri. For landets
vedkommende udkrævedes „indtil videre" kgl. bevilling til at drive gæstgivernæring.
Beværterloven af 10. maj 1912 foreskrev, at der stadig krævedes bevilling til at drive
gæstgiveri på landet, hvorimod gæstgivernæring i købstæderne kunne udøves i henhold
til erhvervet næringsadkomst (borgerskab). I beværterlovene af 29. marts 1924 og 15. marts
1939 gentages reglen fra 1912-loven. Adkomst på gæstgiveri har således, for så vidt angår
København og købstæderne, stedse været meddelt som en adkomst i henhold til næringsloven. Når der til gæstgiverivirksomhed i byområderne hidtil ikke har været udkrævet
bevilling, men alene adkomst i henhold til næringslovens forskrifter, skyldes dette formentlig, at det allerede på et tidligere tidspunkt, jfr. lov nr. 121 af 20. april 1906, blev
bestemt, at de omhandlede næringsadkomster kun gav adgang til at beværte „rejsende,
der herbergeres i gæstgiveriet", jfr. herved den nuværende formulering af denne bestemmelse i § 10 i beværterloven af 1939. Under hensyn til, at gæstgiveradkomsterne således
har været begrænset med henblik på servering og udskænkning, synes der ikke at have
været samme trang, som tilfældet har været for så vidt angår indehavere af beværterbevillinger, til at henvise adkomstindehaverne til med regelmæssige mellemrum at søge
adkomsterne fornyet.
Spørgsmålet er herefter, hvilke fordele det vil indebære, at gæstgiveradkomsterne
i byområderne udfærdiges som bevillinger. Ifølge beværterlovens §§ 2 og 3 er betingelserne
for at opnå adkomst på beværternæring og gæstgivernæring de samme. Også bestemmelserne
i § 30, der indeholder de nærmere regler for personalet, gælder såvel bevillinger som næringsbreve. Bestemmelsen i § 33 om, at det er forbudt at skænke eller lade skænke stærke
drikke for personer, der må antages at være berusede, og for personer, der ikke er fyldt
og heller ikke kan antages at være fyldt 18 år, omfatter også gæstgiverier i byerne. De
særlige regler, der gælder om virksomheder, der ikke har ret til udskænkning af stærke
drikke, finder ligeledes anvendelse på gæstgiverier, der drives på basis af næringsadkomst.
Også straffebestemmelserne i § 35 samt reglerne om forbrydelse af næringsadkomst m. v.
(§ 36) og om politiforholdsregler m. v. (§ 37) er ens for virksomheder, der drives på bevilling,
og for virksomheder, der drives på næringsbrev. Endelig rammes gæstgiverierne i byerne
af reglerne om bortfald af næringsadkomster (§ 40), dog at visse af de i bestemmelsen
indeholdte ophørsgrunde ifølge sagens natur alene kan tage sigte på bevillinger.
Forholdet er det, at stort set samtlige i beværterloven indeholdte bestemmelser
angående gæstgiverier også finder anvendelse på gæstgiverierne i byområderne, og at den
eneste forskel i realiteten er den, at næringsbreve — bortset fra de iøvrigt fastsatte ophørsgrunde — ikke er underkastet nogen tidsbegrænsning. De fleste gæstgiverier i byområderne
drives i forbindelse med en beværtervirksomhed, hvortil der, som tidligere nævnt, kræves
bevilling. Af det af kommissionen af 1934 producerede materiale, se betænkning angående
revision af beværterlovgivningen side 13, fremgår det, at der i Danmark i 1935, bortset fra
konditorier uden ret til udskænkning af stærke drikke, fandtes ca. 5 450 beværtninger og
gæstgiverier. Ca. 3 300 af disse virksomheder havde alene beværteradkomst, medens ca.
1 800 virksomheder havde både beværter- og gæstgiveradkomst og ca. 260 virksomheder
alene gæstgiveradkomst. Af disse 260 virksomheder var ca. 140 beliggende i landdistrikterne, hvor der, som tidligere nævnt, udkræves bevilling for at kunne drive gæstgiveri. De
rene gæstgiverier, navnlig gæstgiverier i byområderne, udgør, som det vil ses heraf, en
forholdsvis lille procent af landets samlede antal virksomheder. Såfremt et gæstgiveri drives
i forbindelse med beværternæring, vil bevillingsmyndigheden, uanset at gæstgiveradkomsten er meddelt uden bevillingsmyndighedens mellemkomst, rent faktisk være i stand til
ved at nægte fornyelse af beværterbevillingen at lægge et pres på en indehaver, der vel
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ikke driver sit gæstgiveri på en sådan måde, at adkomsten fortabes efter beværterlovens
regler, men som dog ikke driver virksomheden på tilfredsstillende måde. Det er således
alene i de forholdsvis få tilfælde, hvor bygæstgiverier drives uden forbindelse med beværternæring, at man kunne savne en større mulighed for at følge de virksomheder, mod hvilke
der i en eller anden retning kan fremføres anker.
Kommissionen har nøje overvejet de betænkeligheder, der, som foran omtalt,
kan fremføres mod princippet i turistforeningens hoteludvalgs forslag, mod de fordele,,
eventuelle regler på det heromhandlede område vil kunne indebære. Der er efter disse
drøftelser angående det principielle i spørgsmålet, herunder også efter at have indhentet
oplysninger fra udlandet, se bilag VI, inden for kommissionens flertal opnået enighed om:
at det ikke skønnes rigtigt alene at foreskrive, at hotelbetegnelsen forbeholdes virksomheder,
der opfylder visse mindstekrav i henseende til indretning, installationer og lign.,
at det i lige så høj grad er af betydning, at virksomheden, hvad angår kundeservice,
hygiejne m. v., drives på en for gæsterne tilfredsstillende måde,
at bestemmelser på det heromhandlede område må antages at ville medføre, at de virksomheder, der ikke tilfredsstiller eventuelle krav, søger at opfylde disse bestemmelser,
således at eventuelle regler vil medvirke til en højnelse af hotelstandarden,
at det, også under hensyn til turisterhvervets stedse stigende betydning som valutaskabende faktor, vil være særdeles ønskeligt at gøre mest muligt for at hæve det danske
hotelniveau,
at eventuelle minimumskrav, når de afpasses noget efter gæstgiveriernes faktiske stand,
vil blive så lidet vidtgående, at de burde kunne opfyldes af ethvert gæstgiveri, således
at man ikke med rette vil kunne fremsætte nogen anke fra de gæstgiveriers side, der
ikke kommer med i den kvalificerede gæstgivergruppe,
at det herefter må anses for rimeligt at følge princippet i turistforeningens hoteludvalgs
forslag, såfremt bestemmelserne som nævnt i nogen grad afpasses efter de faktiske
forhold, og såfremt virksomheden både opfylder indretningsmæssige samt hygiejniske
og betjeningsmæssige betingelser.
Specielt med hensyn til det foran berørte spørgsmål om det hensigtsmæssige i at
foreslå, at gæstgiveradkomsterne i København og købstæderne fremtidig meddeles som
bevillinger, finder kommissionens flertal anledning til at understrege:
at gæstgiveradkomster i landdistrikterne som nævnt allerede efter den gældende lovgivning meddeles som bevillinger, og at spørgsmålet således alene har interesse for byerne,
at gæstgiverierne i byområderne som oftest drives i forbindelse med beværternæring, til
hvilken virksomhed der også i disse områder kræves bevilling, således at bevillingsmyndighederne på grund af indehaverens interesse i at få beværterbevillingen fornyet har
nogen mulighed for at opretholde en vis standard i gæstgiverivirksomheden,
at der, såfremt der gennemføres et forslag om beskyttelsen af hotel-betegnelsen, ikke for
hotellernes vedkommende vil være den samme trang til at kræve bevilling for gæstgiverierne i byområderne, idet anerkendelsen af at være berettiget til at anvende hotelbetegnelsen, bør tilbagetages, når betingelserne for anerkendelsen ikke længere er til
stede,
at spørgsmålet herefter stort set alene synes at have egentlig interesse for de forholdsvis
få by-gæstgiverier, der ikke drives i forbindelse med beværternæring, og som ikke opnår
adgang til at anvende hotel-betegnelsen,
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at selve den omstændighed, at gæstgiveradkomsten bliver tidsbegrænset, og at indehaveren
således må forvente, at adkomsten ikke forlænges, såfremt han ikke har drevet virksomheden på tilfredsstillende måde i den forløbne periode, imidlertid vil tilskynde til bedre
service, større renlighed m. v., og at der derfor, uanset at spørgsmålets betydning som
nævnt er begrænset til en mindre del af samtlige gæstgiverier, inden for kommissionen
er betydelig interesse for den fremførte tanke, men
at en ændring som den omhandlede ville nødvendiggøre yderligere ændringer af beværterloven, og at kommissionen under hensyn til, at det vil være ønskeligt, at nærværende
forslag om beskyttelsen af hotel-betegnelsen fremmes så meget som muligt, derfor ikke i
øjeblikket ønsker at stille forslag på det omhandlede område, men agter, samtidig med
at gøre indstilling angående de øvrige foreliggende beværterlovsproblemer, at komme
tilbage til dette spørgsmål.
Forinden kommissionen har taget stilling til, hvilke indretningsmæssige krav
der vil være anledning til at stille, har man overvejet, hvor langt man vil kunne nå på
basis af de i politivedtægterne indeholdte bestemmelser. Disse bestemmelser afgiver ikke
sikkerhed for, at gæstgiverier indrettes på en sådan måde, at de frembyder den komfort,
man kan forvente at forefinde på et hotel. Den bag politivedtægternes heromhandlede
bestemmelser liggende tanke har da — som det udtrykkeligt siges i beværterlovens § 9 også kun været den at foreskrive sådanne mindstekrav, som sundheds- og ædruelighedshensyn samt hensynet til sikkerhed og orden kræver, medens bestemmelserne ikke har
taget sigte på at kvalificere visse gæstgiverier til en særlig benævnelse. Det vil herefter
være nødvendigt at skabe en ny hjemmel for skærpede krav til hotellers indretning m. v.
Som nævnt er det af turistforeningens hoteludvalg afgivne forslag optrykt som
bilag II til nærværende betænkning, til hvilket bilag man skal henvise. For at få et skøn
over, hvorledes det pågældende forslag ville virke på den nuværende hotelbestand, har
kommissionen fra samtlige politikredse indhentet oplysninger om gæstgiveriernes indretning. På basis af de fra politikredsene modtagne oplysninger er udarbejdet de som bilag
optrykte oversigter — bilag VII og VIII. Af det heromhandlede materiale vil det fremgå,
at der, som allerede nævnt, findes 2017 gæstgiverier i hele landet. Af disse anvender 867
ikke hotel-betegnelsen, medens 1150 fører denne betegnelse. Af de 1150 gæstgiverier opfylder 218 virksomheder de i turistforeningens hoteludvalgs forslag optagne mindstekrav.
618 virksomheder råder ikke over det i forslaget angivne antal v;erelser, medens 314 opfylder værelseskravet, men ikke de øvrige mindstekrav.
Kommissionen har overvejet, om de af turistforeningens hotel udvalg foreslåede
lokale- og indretningsbetingelser enten er for vidtgående, således at for mange gæstgiverier
udelukkes fra hotel-betegnelsen, eller for lemfældige, således at for mange gæstgiverier
kommer med i den kvalificerede gæstgiverigruppe. Man har under disse overvejelser ment
at måtte tage sit udgangspunkt i gæstgiveriernes faktiske stand i dag samt i den betragtning, at det, så længe man ikke er sindet at foreslå gæstgiverierne opdelt i flere klasser,
ikke vil være hensigtsmæssigt — i hvert fald ikke i første omgang — at stille altfor store
krav til lokalernes antal, indretning og udstyr. Det forslag, som kommissionens flertal
herefter stiller, er optrykt side 20 ff. og er — omend i formen forskelligt — for så vidt angår
de lokale- og udstyrsmæssige krav med visse afvigelser baseret på det af turistforeningens
hoteludvalg stillede forslag. Idet der om de i forslaget indeholdte regler henvises til de
til disse gjorte bemærkninger, skal man her fremhæve følgende:
Det er i overenstemmelse med turistforeningens hoteludvalg anset for rigtigt,
at man dels stiller visse krav fælles for alle hoteller (f. eks. opvarmningsmulighed, rindende
vand, elektrisk lys), dels varierer visse krav, eftersom virksomheden er beliggende i Køben-
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havn eller i de større købstæder eller i de mindre købstæder og landkommunerne. Af de sidstnævnte krav er kravet til værelsesantal det, der vil træde hindrende i vejen for det største
antal gæstgiverier. Turistföreningens hoteludvalg har, som det vil ses, foreslået, at hoteller
i de lige nævnte områder skal råde over henholdsvis 25, 15 og 10 gæsteværelser. Som foran
nævnt, vil 618 gæstgiverier ikke kunne opfylde disse krav, og det vil af bilag VIII fremgå,
hvorledes dette tal fordeler sig på de forskellige områder. I København, i købstæder
med over 10.000 indbyggere og i købstæder med under det nævnte indbyggerantal eller på
landet vil de gæstgiverier, der ikke opfylder værelseskravet, andrage henholdsvis 31, 127
og 460. Hvis man f. eks. i København nedsatte værelseskravet fra 25 til 20, ville 23 virksomheder ikke have det fornødne antal værelser. Såfremt værelseskravet i købstæder med
mere end 10.000 indbyggere blev nedsat fra 15 til 10, ville 77 virksomheder blive udelukket
fra hotelnavnet, og hvis værelseskravet i de mindre købstæder og i landkommunerne blev
nedsat fra 10 til 5, ville 180 gæstgiverier ikke kunne føre den omhandlede betegnelse. Ved
en reduktion af den nævnte størrelse ville der herefter være ialt 280 gæstgiverier, der ikke
rådede over det fornødne værelsesantal. Kommissionen har på grundlag af det foreliggende
statistiske materiale overvejet, om de foreslåede værelsesantal er rigtigt valgt. Man er
under disse overvejelser nået til det resultat, at det ikke vil være rimeligt at tiltræde turistforeningens hoteludvalg på dette punkt, idet det pågældende forslag vil medføre, at en
for stor del af landets gæstgiverier vil være afskåret fra at opnå hotelbetegnelsen på grund
af, at virksomheden ikke råder over det fornødne værelsesantal. I denne forbindelse har
kommissionen lagt vægt på, at værelsesantallet i hvert fald i landdistrikterne ikke synes
at burde være det overvejende afgørende for, om hotel-betegnelsen kan erhverves. På den
anden side har man været opmærksom på, at der må stilles et vist krav til antal værelser.
Det vil af bilag II, III og IV fremgå, at de i normalpolitivedtægten indeholdte krav til
gæsteværelser i købstæder og landdistrikter er henholdsvis 4 og 3, medens der i politivedtægten for København ikke er fastsat noget minimumsantal. Det må anses som naturligt,
at den i nærværende forslag optagne minimumsgrænse, for så vidt angår købstæder og landdistrikter, ligger noget højere end den i politivedtægterne fastsatte grænse.
Som et resultat af de stedfundne drøftelser er kommisionens flertal herefter nået
til enighed om, at følgende minimumskrav for så vidt angår værelsesantal må anses for
rimelige:
6 værelser i kommuner med under 4.000
indbyggere
8
»
»
»
» fra
4.000—7.999
»
10
»
»
»
» »
8.000—19.999
»
15
»
»
»
»
20.000 indbyggere eller derover og
25
»
» København.
Det vil ses, at man har foreslået forslaget mildnet, hvad angår gæstgiverier på
landet og i de mindre købstæder. Efter forslaget vil der alene blive stillet krav om 10
værelser, for så vidt vedkommende kommune har 8.000 indbyggere eller derover. Også
for købstæder med mellem 10.000 og 20.000 indbyggere betyder forslaget en mildnelse,
idet det efter turistforeningens hoteludvalgs forslag fastsatte minimumsantal er foreslået
nedsat fra 15 til 10. For købstæder med mere end 20.000 indbyggere og for København
er forslaget uforandret.
Et sådant forslags virkninger på den eksisterende gæstgiveribestand vil fremgå
af det som IX optrykte bilag. Det fremgår heraf, at der efter dette forslag vil være 230
gæstgiverier, der opfylder de stillede betingelser, medens tallet efter turistforeningens
hoteludvalgs forslag andrager 218. Det antal på 618 gæstgiverier, der efter sidstnævnte
forslag ikke ville kunne opnå hotel-betegnelsen på grund af værelseskravet, er reduceret
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til 394, medens det antal gæstgiverier, der vel opfylder værelseskravet, men ikke de iøvrigt stillede krav, er forøget fra 314 til 526.
Kommissionen har opholdt sig ved, at der efter forslaget er 526 virksomheder,
der vel opfylder værelseskravet, men derimod ikke de øvrige krav. En gennemgang af det
foreliggende materiale udviser, at følgende antal gæstgiverier ikke opfylder nedenstående
i kommissionens forslag til bekendtgørelse, se side 21, opførte betingelser:

Bestemmelse i bekendtgørelsesudkastet

Antal gæstgiverier, der
.. ,
r i -, j , . i
ikke oplylder det pagæld e n d e ^ Qg i ø y r i g t
he]ler i k k e a n d r e af dc

,.,, n ,
stillede krav

Heraf antal gæstgiverier,
der ikke opfylder det
pågældende krav, men
derimod de andre

De pågældende krav kan ikke betegnes som særligt vidtgående og burde i realiteten være opfyldt af ethvert gæstgiveri. Tanken med forslaget har netop været, at dette
skulle medvirke til en forbedring af hotellerne. Kommissionens flertal henviser iøvrigt i
denne forbindelse til, at der i forslaget til bekendtgørelsen i § 6 er optaget en bestemmelse
om, at der indrømmes de ved bekendtgørelsens ikrafttræden eksisterende gæstgiverier
en frist på 3 år til at bringe virksomheden på højde med bekendtgørelsens bestemmelser.
Udover at foreslå krav til lokalerne og disses indretning har turistforeningens
hoteludvalg endvidere stillet forslag om, at adkomsthaveren for at drive gæstgiverivirksomhed under hotel-navnet skal opfylde visse faglige betingelser. Angående de i beværterloven indeholdte betingelser for erhvervelse af gæstgiveradkomst skal man henvise til
lovens § 2, jfr. § 3. De dér opstillede betingelser tager alene sigte på vedkommende ansøgers
personlige forhold. I beværterlovens § 15 er det angående bevillingsnævnenes behandling
af andragender om beværterbevilling i byområderne anført, jfr. paragraffens stk. 5, at
nævnene ved udvælgelsen blandt ansøgerne bør tage hensyn bl. a. til vedkommende ansøgers uddannelse i faget. Loven har således ikke nærmere angivet, hvilken uddannelse
en beværter skal have gennemgået for at anses for kvalificeret til at drive beværtervirksomhed. Bag lovens regel ligger ønsket om at stille bevillingsnævnene frit, idet man ikke
har villet binde nævnenes skøn til bestemt angivne forudsætninger. En til den nævnte
regel svarende bestemmelse for gæstgiveriers vedkommende findes ikke. Grunden hertil
er formentlig dels den, at gæstgiverivirksomheder i det overvejende antal tilfælde drives
i forbindelse med beværternæring, dels den, at løsning af gæstgiveradkomst i byerne som
foran nævnt ikke er et bevillingsspørgsmål, idet enhver, der opfylder de i beværterlovens
§ 2 indeholdte betingelser, har krav på udfærdigelse af næringsbrev på gæstgivernæring.
Vedrørende de for hotel- og restaurationsindustrien gældende regler for lærlingeuddannelsen inden for faget skal med hensyn til kokkelærlinge oplyses følgende:
For lærlinge, der kommer i lære i tiden fra 1. april til 30. september, er maksi-
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mums læretiden 4 år. For lærlinge, der kommer i lære i tiden fra 1. oktober til 31. marts,
kan læretiden udtrækkes indtil 4% år, således at læretiden udløber ved svendeprøveaflæggelsen i marts-april måned. Hotel- og restaurationsfagen.es fællesudvalg har derhos
oplyst, at der mellem fagets organisationer foreligger overenskomst om, at kokkelærlinge,
der efter 4 års læretid ikke består svendeprøven, skal have adgang til at fortsætte endnu
et år på det oprindelige lærested.
Lærlingerådet har under 30. januar 1940 i medfør af lærlingelovens § 19, stk. 5,
fastsat følgende uddannelsesregler for faget:
— — — Læremesteren skal uddanne lærlingen i:
1. Kendskab til køkken og køkkenindretning.
2. Alm. varekundskab.
3. Udskæring af kød og fisk.
4. Menusammensætning.
5. Fremstilling: frokostretter og å 1a carte retter,
diners med tilhørende desserter,
selskabsmiddage,
kolde anretninger,
almindelig borgerlig kost.
Såfremt lærlingen ikke besøger en faglig skole, eller den pågældende skole ikke
giver undervisning i det nedenfor angivne omfang, er læremesteren pligtig at drage omsorg
for, at lærlingen får kendskab til:
faglig regning (regnskabsvæsen),
faglig dansk,
skrivning,
fransk (menufransk).
Vedrørende lærlingeuddannelsen for tjenerlærlinge kan oplyses følgende:
Minimums- og maksimumslæretiden er 3 år, idet dog læretiden for lærlinge, der
kommer i lære i tiden fra 1. oktober til 31. marts, skal fastsættes således, at den forlænges
med tiden indtil afholdelsen af den førstkommende svendeprøve efter udløbet af det 3.
læreår, medens læretiden for lærlinge, der kommer i lære i tiden fra 1. april til 30. september,
og som skal aflægge svendeprøve i den svendeprøvetermin, der indtræder umiddelbart
før det 3. læreårs udløb, skal fastsættes til 3 år, således at læretiden fortsættes efter svendeprøvens aflæggelse til den i kontrakten fastsatte udløbstid.
Lærlingerådet har under 30. januar 1940 i medfør af lærlingelovens § 19, stk. 5,
fastsat følgende uddannelsesregler for faget:
— Læremesteren skal uddanne lærlingen i:
1. Alm. servering såvel i kafé og restauration som ved sluttet selskab.
2. Kendskab til det i faget anvendte service.
3. Borddækning og bordpyntning.
4. Menusammensætning, herunder fransk menu.
5. Varekundskab (vin, spirituosa, madvarer og madvarernes sammensætning).
Såfremt lærlingen ikke besøger en faglig skole, eller denne ikke underviser i det
nedenfor angivne omfang, er læremesteren pligtig at drage omsorg for, at lærlingen får fornødent kendskab til faglig regning (regnskabsvæsen og kalkulation), faglig dansk, skrivning samt tysk og engelsk.
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I København findes Restaurationsindustriens Lærlingeskole, og endvidere er på
tekniske skoler oprettet fagklasser i følgende købstæder: Aalborg, Århus, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Nykøbing F., Odense og Slagelse.
Efter turistforeningens hoteludvalgs forslag skal hoteladkomsthavere have gennemgået et fagkursus på mindst 1 år eller have været beskæftiget i hotelfaget i mindst
5 år eller have en sådan handelsmæssig uddannelse, at vedkommende ansøger efter et
nærmere angivet udvalgs skøn kan anses for kvalificeret til at drive den pågældende hotelvirksomhed.
Ud over de kursus m. v., der afholdes for fagets lærlinge, forefindes i øjeblikket
ikke særlige fagkursus for uddannelse af personer inden for restaurationsindustrien. Turistforeningens hoteludvalg er ikke samtidig fremkommet med forslag om etableringen af
fagkursus. Det stiller sig tvivlsomt, om der er tilstrækkelig anledning til — navnlig under
hensyn til, at turistforeningens hoteludvalg som alternativt krav foreslår de foran citerede
betingelser for opnåelse af hotel-betegnelsen — for tiden at foreslå kursus af den pågaudende art oprettet. De ansøgere, der opnår adkomst til at drive gæstgivernæring, har
normalt været beskæftiget i faget i mindst 5 år, og man mener ikke at kunne anbefale,
at det overlades til det foreslåede udvalgs skøn, om ansøgere er fagligt kvalificerede til at
drive en hotelvirksomhed, jfr. angående det foreslåede udvalg nærmere bemærkningerne
nedenfor. Uanset at der ikke i øjeblikket findes særlige regler om de faglige kvalifikationer,
er det kommissionens indtryk, at det stort set er lykkedes de lokale bevillingsmyndigheder
at udvælge ansøgere, der under de forhåndenværende forhold har været egnede. Man må
imidlertid i overensstemmelse med de bag forslaget liggende betragtninger være enig i,
at det, når dette er muligt, vil være ønskeligt at søge gennemført en særlig videregående
uddannelse for ledere af hotelvirksomheder, hvorfor det i forslagets § 1 er foreslået, at
handelsministeren også bemyndiges til at foreskrive, at adkomsthavere skal dokumentere
visse faglige kvalifikationer for at kunne drive hotel-næring.
Kommissionen har under drøftelserne overvejet, under hvilken form et forslag om
ændring af beværterloven burde stilles. Man har været inde på at stille forslag om at ændre
de for de enkelte politikredse udfærdigede politivedtægter, hvorved det ville opnås, at
samtlige lokale- og udstyrsmæssige krav til gæstgiverilokaler forefandtes i vedkommende
politivedtægt. Som argument for at gå denne vej kunne muligt anføres, at det ikke vil
være hensigtsmæssigt at give fællesregler for hele landet på dette specielle område, da der
ikke vil være trang til at stille samme krav til hotellers indretning m. v. for gæstgiverier
i landkommunerne og de mindre købstæder som for virksomhederne i København og de
større købstæder. Idet henvises til kommissionens forslag, skal i denne forbindelse bemærkes, at kommissionen med hensyn til værelsesantallet, indretning af portierloge samt
indlæggelse af centralvarme netop har stillet forslag om, at man stiller større krav til
gæstgiverier i København og de større købstæder end til gæstgiverier i de mindre købstæder
og på landet. Man vil endvidere kunne henvise til, at det ved administrationen af § 2,
nr. 10, i det udarbejdede forslag til bekendtgørelse — se side 21 — i et vist omfang vil være
muligt at tage hensyn til de lokale forhold, ligesom kommissionen må mene, at det afgørende for, hvilke krav der bør stilles til henholdsvis by- og landvirksomheder, vel ikke som
hovedregel er virksomhedens beliggenhed, men den omstændighed, at de udenlandske
gæster ikke kan forudsættes at have det fornødne kendskab til de lokale forhold. Der er
herefter i kommissionen enighed om, at man bør afstå fra at stille forslag om at optage
mindstekravene til hotellerne i de enkelte politivedtægter, i hvilken forbindelse man
endvidere har haft for øje, at en sådan fremgangsmåde ville betyde et administrativt
merarbejde, ligesom man endelig har været opmærksom på, at eventuelle senere bestem-
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meiser angående gæstgiveres faglige kvalifikationer, der bør forefindes i forbindelse med
de lokalemæssige krav, ikke hører hjemme i politivedtægterne. Kommissionen har dernæst
overvejet at foreslå bestemmelserne optaget i deres helhed i beværterloven. Da bestemmelserne om lokalers indretning og udstyr ifølge deres natur må anses som faldende uden
for det egentlige lovgivningsstof og således ikke helt synes egnet til at indgå som en integrerende bestanddel i beværterlovens tekst, har man foretrukket at stille forslag om, at der
i beværterloven optages en ny paragraf, hvori ministeren for handel, industri og søfart
bemyndiges til at udfærdige de nærmere bestemmelser om mindstekravene. Kommissionen
er opmærksom på den principielle betragtning, at bestemmelser af den omhandlede art i
videst muligt omfang bør foreligge i lovform, men mener dog angående det heromhand1ede emne at kunne anbefale, at der gås frem som foreslået. Ved denne fremgangsmåde
opnår man den fordel, at de pågældende regler, som der meget sandsynligt efterhånden vil
være anledning til at ændre, vil kunne tilvejebringes ad administrativ vej i bekendtgørelsesform. Denne fremgangsmåde er også på beværterlovgivningens område tidligere
anvendt, jfr. således til eksempel be værter lo vens § 9, hvor det, som foran nævnt, er
bestemt, at de fordringer, som af sundhedshensyn m. v. må stilles til gæstgiverilokaler,
fastsættes i de enkelte politivedtægter, ligesom der kan henvises til beværterlovens § 18
og den i henhold hertil udfærdigede bekendtgørelse af 16. december 1939 angående kommuneafstemninger i henhold til beværterloven, samt endelig til lovens § 27, hvorefter
handelsministeren kan fastsætte nærmere forskrifter til sikring af og kontrol med, at alene
de i vedkommende virksomhed beskæftigede beværtes i marketenderier.
Det af turistforeningens hoteludvalg stillede forslag går ud på, at der ved siden
af den eksisterende gæstgiveradkomst indføres en adkomst få hotel-næring. Kommissionen har drøftet, om det vil være opportunt at gennemføre hotel-beskyttelsen i den form,
at der etableres en særlig hotel-adkomst. Bl. a. for ikke at være nødsaget til at stille forslag
om for mange redaktionelle ændringer i beværterloven og de sig dertil sluttende bekendtgørelser og cirkulærer er det anset for mest praktisk at stille forslaget i den form, at tilladelse til at anvende hotel-navnet påtegnes den for vedkommende virksomhed udfærdigede gæstgiver adkomst. Man har herved også haft for øje de i § 22 i næringsloven af 28.
april 1931 indeholdte regler angående adgang til at opnå »mester«-betegnelsen i et håndværksfag, jfr. handelsministeriets bekendtgørelse nr. 118 af 30. marts 1932 angående
eneret på betegnelsen »mester« for udøvere af håndværksnæring.
Den af turistforeningens hoteludvalg afgivne betænkning indeholder et forslag
om nedsættelse af et udvalg, der er foreslået sammensat af 4 repræsentanter for hotelerhvervet, 3 repræsentanter for turistforeningen, 1 forbrugerrepræsentant (de handelsrejsende) samt 1 repræsentant for ministeriet for handel, industri og søfart. Ifølge betænkningen er det udvalgets opgave at modtage eventuelle klager fra publikum over vedkommende hotel, at undersøge disse klager, at skønne over, om klagen er berettiget og væsentlig, således at klagen i benægtende fald kan henlægges, samt i modsat fald at videresende klagen til vedkommende bevillingsmyndighed. Kommissionen må under hensyn til
udvalgets sammensætning og til den ubestemte angivelse af udvalgets opgaver være betænkelig ved at foreslå etableret et sådant udvalg. Man har overvejet at foreslå henlagt
de udvalget tiltænkte funktioner til handelsministeriet eller overbevillingsnævnet, men
er konkluderet i, at det i loven iøvrigt knæsatte princip samt praktiske hensyn vil gøre
det naturligt at bortse fra forslaget på det heromhandlede punkt, således at det overlades
til de sædvanlige organer — politiet — at føre den fornødne kontrol med hotellerne.
Turistforeningens hoteludvalg har i sit forslag været inde på det ønskelige i, at
at der skabes grundlag for udarbejdelse af en hotelstatistik. Der haves i øjeblikket stati3
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stik over udenlandske gæster og over varigheden af deres ophold. Endvidere har man
grundlaget for udarbejdelsen af en statistik over indenlandske hotelgæster. Man mangler
imidlertid et statistisk materiale angående gæstgiveriernes kapacitet og udstyr m. v. En
sådan statistik vil ikke kunne tilvejebringes på basis af de foreliggende lovregler (fremmedloven og erhvervstællingsloven). Kommissionen må imidlertid mene, at bestemmelser af
den heromhandlede art ikke hører hjemme i beværterloven, og at det formentlig ikke vil
volde vanskelighed at indsamle det fornødne materiale, der iøvrigt skal tjene til udarbejdelse af en delvis privat udgivet hotel-fortegnelse, ad frivillig vej.
Sluttelig bemærkes, at kommissionen ikke har fundet anledning til at udtale sig
angående det af hoteludvalget berørte spørgsmål om hotelejeres ansvar for gæsters bagage,
hvilket spørgsmål formentlig må behandles i en anden forbindelse, ligesom der ifølge de
for kommissionen foreliggende oplysninger er truffet afgørelse vedrørende det rejste drikkepengespørgsmål.

Et mindretal (Jes'per Simonsen, Jens Chr. Smith), som er enigt i de ovenfor side 8
anførte betænkeligheder ved gennemførelse af det foreliggende forslag, skal yderligere
bemærke:
Som det fremgår af opgørelsen side 45, vil kun 230 virksomheder af de 1150, som
i øjeblikket bærer hotelbetegnelsen, opfylde betingelserne for retten til at kalde sig hoteller, selv efter at forslagets oprindelige krav med hensyn til værelsesantal er lempet. Hvorledes de resterende 920 virksomheder i fremtiden skal benævnes, hvis forslaget vedtages,
står hen i det uvisse. Selvom nu en del af disse 920 virksomheder ved udvidelse eller modernisering kan opnå ret til hotel-betegnelsen, må det dog anses for ganske utvivlsomt, at
et meget stort antal ikke har reelle muligheder derfor. Resultatet af den foreslåede ordning
må derfor blive et begrænset antal hoteller og et væsentligt større antal herbergeringssteder med anden betegnelse, og der kan ikke være tvivl om, at en stor del af disse vil
være i stand til at yde lige så god eller bedre service til gæsterne end den mindre veldrevne del af de virksomheder, der får adkomst til hotel-navnet. Dette rent faktiske forhold ved den foreslåede ordning må gøre dens gennemførelse betænkelig og rejse spørgsmål om at gå andre veje for at fremme den højnelse af herbergeringsstandarden, som
mindretallet naturligvis også finder i høj grad ønskelig.
Mindretallet bestrider ikke, at forslaget kan forbedre forholdene på nogle af de
virksomheder, der kommer i hotelklassen, men forslaget lader jo ganske det uden for hotelklassen værende betydeligt større antal virksomheder uberørt. De får et andet navn, men
de kan fortsætte deres eksistens, også den obskure del af dem, i sidegaderne ganske som
hidtil, og de logisøgende vil ganske som hidtil kunne komme ud for de ubehagelige oplevelser, hvis undgåelse skulle være et væsentligt led i forslagets motiver. Thi hotelklassen
vil jo ikke, navnlig ikke i sæsonen, kunne herbergere alle logisøgende, men ethvert rum
vil som nu blive belagt. Hotelklassen får formentlig den fordel at blive belagt først, det
vil sige af de kunder, der mere eller mindre tilfældigt kommer først, og resten, hvad enten
de hører til de mere fordringsfulde turister eller ej, må da tage chancen for at få logi i en
af de andre uden for kontrollen værende herbergeringsvirksomheder; det vil blive et
betydeligt antal gæster, der vil blive henvist til at søge logi under ganske de samme vilkår
som hidtil, og som løber risikoen for de uheldige erfaringer, der angives at skade Danmark
som turistland. Forøvrigt vil den økonomiske fordel, hotelklassen får, ingen garanti være
for, at turister får tilfredsstillende service på alle virksomheder med hotel-navn, idet denne
er afhængig af det præg og den orden, ledelsen giver virksomheden. Turister må i så henseende i fremtiden som hidtil rådføre sig med rejsehåndbøger, turistbureauer o. s. v.
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Mindretallet må derfor mene, at der må søges andre veje, hvis en tilfredsstillende
højnelse af herbergeringsvirksomheden skal opnås og ikke faktisk blive begrænset til et
relativt beskedent antal i mellemklassen. Det er i flertallets redegørelse anført, at en mere
rationel og betryggende ordning kunne opnås, hvis også gæstgiveradkomst i byerne blev
inddraget under den iøvrigt overalt gældende bevillingsordning. Man kunne derved virkelig få hånd i hanke med alle herbergeringsvirksomheder og navnlig få alle de for erhvervet kompromitterende virksomheder under effektiv kontrol. Flertallet har da også forbeholdt sig senere at komme tilbage til dette spørgsmål. Mindretallet ser imidlertid ikke
tilstrækkelig begrundelse for at udskyde spørgsmålet om udformning af den rationelle
ordning og navnlig ikke for midlertidigt at gennemføre en ordning, som vil medføre omfattende foranstaltninger og ulemper uden på nogen måde at afbøde de egentlige svagheder ved den bestående ordning.
Mindretallet finder det også betegnende, at Europas mest udprægede turistland,
Schweitz, ikke har bestemmelser som de foreslåede.
Mindretallet må herefter fraråde gennemførelsen af flertallets forslag, idet det
derhos henstiller, at kommissionen optager spørgsmålet om en rationel ordning til
behandling.
København, i december 1949.
Ludvig Christensen.
Arne Kemp.

Johanne Dahlerup-Petersen.
Lauemøller.

B. Nørregaard.

F. Markersen.

Lauge Pedersen.

Jens Rosenkjær.

Sven Røgind.

V. Wedell-Wedellsborg.

Knud Ernst.

Adolph Hansen.

Einer Mellerup.

M. N. Randkær.
Jesper Simonsen.

Vilh. Nielsen.
Axel Roelsen.

Jens Chr. Smith.

A. L. österberg.

Det af kommissionens flertal udarbejdede forslag har følgende ordlyd:
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I. Udkast til forslag til lov om ændring i lov nr. 129 af 15. marts 1939 om
beværtning og gæstgiveri samt om handel med stærke drikke.
I lov nr. 129 af 15. marts 1939 om beværtning og gæstgiveri samt om handel med
stærke drikke foretages følgende ændringer:
§ 1.
Som ny § 12 arindsættes:
„Ministeren for handel, industri og søfart kan bestemme, at betegnelsen hotel
eller ordsammensætninger, hvori ordet hotel indgår, kun må anvendes for gæstgiverier,
der opfylder særlige af ministeren fastsatte mindstekrav til lokaler, disses indretning og
udstyr m. v. samt til virksomhedens drift. Ministeren kan endvidere foreskrive, at de
omhandlede betegnelser alene kan benyttes, såfremt adkomsthaveren — eventuelt bestyreren — er i besiddelse af visse nærmere angivne faglige kvalifikationer.
Ministeren for handel, industri og søfart fastsætter de nærmere regler, der vil
være at iagttage for at opnå ret til at anvende de i stk. 1 omhandlede betegnelser."
§2.
Bestemmelsen i stk. 2 a) i § 21 i lov nr. 129 af 15. marts 1939 om beværtning og
gæstgiveri samt om handel med stærke drikke affattes således:
„i badehoteller, andre gæstgiverier og etablissementer, der hører til kur- og badesteder,
samt i andre tilfælde, hvor ganske særlige og bestemt angivne hensyn taler derfor,".
§ 3.
Denne lov træder i kraft

II. Udkast til bekendtgørelse angående anvendelsen af betegnelsen
hotel m. v.
I henhold til lov nr. . . . af
om ændring i lov nr. 129
af 15. marts 1939 om beværtning og gæstgiveri samt om handel med stærke drikke fastsættes herved følgende:
§ 1.
Betegnelsen hotel eller ordsammensætninger, hvori ordet hotel indgår, må kun
anvendes for gæstgiverier, der opfylder de i §§ 2 og 3 anførte minimumskrav til lokaler,
disses indretning og udstyr m. v. samt til virksomhedens drift. Indehaverne af gæstgiverier, som opfylder de nævnte krav, kan, såfremt de ønsker at opnå ret til anvendelsen
af en af de omhandlede betegnelser, få deres næringsadkomst påtegnet i overensstemmelse med bestemmelsen i § 4 i nærværende bekendtgørelse.
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§ 2.
1. Hotellet skal, såfremt det ikke har hele den pågældende ejendom til rådighed, udgøre
en afgrænset del af ejendommen.
Ved indgangen til hotellet skal forefindes en vagt. Denne bestemmelse omfatter dog ikke hoteller med mindre end 25 værelser, som alene holder åbent fra 1. maj
—30. september.
2. Hotellet skal efter virksomhedens beliggenhed have mindst følgende antal værelser:
I kommuner med under 4.000
indbyggere
»
»
» fra
4.000— 7.999
»
»
»
» »
8.000—19.999
»
»
»
»
20.000 indbyggere euer derover
» Københavns kommune

6 værelser
8
»
10
»
15
»
og
25
»

3. I hotellet skal være indlagt centralvarme eller forefindes kakkelovn i samtlige gæsteog opholdslokaler. Dette gælder dog ikke hoteller, der alene holder åbent fra 1. maj—
30. september.
Hoteller, i hvilke der ikke er indlagt centralvarme eller forefindes kakkelovn
i samtlige gæste- og opholdslokaler, men som i tiden fra 1. oktober—30. april ikke
benytter alle lokalerne til gæste- og opholdslokaler, kan dog opnå adgang til hotelbetegnelsen under forudsætning af, at der i det nævnte tidsrum er mindst det foran
under 2. omhandlede for det pågældende hotel foreskrevne minimumsantal gæsteværelser i brug, at der i disse samt i de i brug værende opholdslokaler er indlagt centralvarme eller forefindes kakkelovn, og at de omhandlede lokaler samt de lokaler,
der alene anvendes i tiden fra 1. maj til 30. september, opfylder de i nærværende
bekendtgørelse iøvrigt opstillede krav.
4. I hotellet skal forefindes passende spisesal med små spiseborde samt passende opholdslokale for gæsterne.
5. Der skal være installeret elektrisk lys i samtlige lokaler.
6. Der skal være indlagt rindende vand i samtlige gæsteværelser.
7. Der skal forefindes mindst 1 WC. pr. 15 senge, ligesom gæsterne skal have adgang
til bad.
8. På hvert gæsteværelse skal være indlagt kaldesystem med henblik på tilkaldelse af
betjeningen.
9. I hvert gæsteværelse skal forefindes gode senge, natbord, klædeskab, bord og 1 stol
pr. seng samt rulle- eller trækgardin for hvert vindue.
10. Samtlige gæste- og opholdslokaler skal iøvrigt have et mindst til almindeligt hotelniveau svarende udstyr, ligesom virksomheden skal drives på en sådan måde, at de
hygiejniske og betjeningsmæssige forhold mindst svarer til dette niveau.
§3.
Hoteller, der er beliggende i København eller i købstæder med 20.000 indbyggere
eller derover, skal endvidere opfylde følgende krav:
1. Til brug for den i § 2, nr. 1, omhandlede vagt skal være indrettet en portierloge
el. lign.
2. I hvert hotel skal være indlagt centralvarme i samtlige gæste- og opholdslokaler, jfr.
dog herved bestemmelsen i § 2, nr. 3, stk. 2.
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§ 4.
Indehavere af gæstgiverier, der opfylder de i §§ 2—3 opstillede krav, kan indgive
anmodning om adgang til anvendelse af hotel-betegnelsen til vedkommende politimester,
i København til magistratens 1. afdeling.
Politiet, i København magistraten, foretager efter samråd med den lokale bevillingsmyndighed en undersøgelse til belysning af, hvorvidt virksomheden kan siges at opfylde betingelserne for at opnå hotel-betegnelsen.
Politiet, i København magistraten, fremsender anmodningen ledsaget af oplysninger om resultatet af den stedfundne undersøgelse til den lokale bevillingsmyndigheds
afgørelse, dog at denne for så vidt angår adkomster meddelt i henhold til beværterlovens
§ 21 vil have at videresende sagen tilligemed egne ytringer til overbevillingsnævnet til
dettes afgørelse.
Om den stedfundne tilladelse meddeler politimesteren, i København magistraten,
næringsadkomsten påtegning. For påtegningen erlægges ingen afgift.
§ 5Såfremt betingelserne for anerkendelsen ikke længere er opfyldt, bortfalder retten
til at anvende hotel-betegnelsen, og den adkomsten meddelte påtegning vil være at
annullere.
Gæstgiverier, der ved nærværende bekendtgørelses ikrafttræden anvender hotelbetegnelsen uden at opfylde de i bekendtgørelsen indeholdte krav, er, såfremt indehaverne
inden udgangen af
måned . .. afgiver anmeldelse herom til politiet, i
København magistraten, berettiget til i indtil 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden
fortsat at benytte denne betegnelse. Efter udløbet af den nævnte frist skal de i nærværende
bekendtgørelse indeholdte krav være opfyldt, såfremt hotel-betegnelsen fortsat ønskes
anvendt.
§ 7.
Overtrædelser af de i nærværende bekendtgørelse indeholdte bestemmelser straffes i henhold til bestemmelsen i § 35, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 129 af 15. marts 1939 om
beværtning og gæstgiveri samt om handel med stærke drikke.
§ 8.
Denne bekendtgørelse træder i kraft den

Hvilket herved bringes til almindelig kundskab.
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Bemærkninger til lovudkastet.
Til § 1.
Den omhandlede beskyttelse af hotel-navnet foreslås tillige at omfatte ordsammensætninger, hvori ordet hotel indgår som et led. Det vil således efter forslaget være uberettiget, at en pension benævner sig f. eks. „hotel-pension", „hotel garni" eller lign. Det
samme gælder med hensyn til gæstgiverier, der ikke opnår tilladelse til hotelbetegnelsen.
Som det fremgår af de indledende bemærkninger, har kommissionen ikke ment
nu at kunne stille forslag om, at adkomsthaveren eller bestyreren skal være i besiddelse
af særlige faglige kvalifikationer for at opnå adgang til anvendelse af hotel-betegnelsen.
Til § 2.
I henhold til beværterlovens § 21 kan overbevillingsnævnet i overensstemmelse
med de i bestemmelsen givne regler meddele bevillinger bl. a. til gæstgiveri i badehoteller.
Efter at betegnelsen hotel er foreslået defineret i loven, er det, uden at tilsigte nogen reel
ændring i den pågældende bestemmelse, anset for rigtigt at foretage den foreslåede redaktionelle ændring i lovens § 21.

Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.
Til § 1.
Der henvises til bemærkningerne til lovudkastets § 1.
Til § 2.
Udkastets § 2 omfatter samtlige gæstgiverier, uanset hvor de er beliggende. Gæstgiverier i København og købstæder med 20.000 indbyggere og derover skal endvidere
opfylde de i bekendtgørelsesudkastets § 3 indeholdte betingelser.
Til de enkelte bestemmelser bemærkes følgende:
ad 1.
Det er anset naturligt, at alene virksomheder, der udgør et afgrænset hele, kan
betegnes hotel. Et gæstgiveri opfylder denne betingelse, dels såfremt hele den pågældende
bygning står til rådighed for virksomheden, dels såfremt gæstgiveriet dog er således afgrænset overfor de i vedkommende bygning iøvrigt værende lokaler, at gæstgiveriet kan
anses som et afsluttet hele. Der er således efter forslaget intet til hinder for, at et hotel
kan være beliggende f. eks. på en enkelt etage i en bygning.
ad 3.
Da en række sommerhoteller i sommermånederne har en række lokaler (annekser
og lign.) i brug, som ikke opfylder kravet til varmeinstallation, og som derfor ikke anvendes
i vintersæsonen, er det fundet rimeligt at åbne adgang for sådanne virksomheder til at
opnå hotel-betegnelsen, såfremt der i vintersæsonen er det fornødne antal værelser med
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fyringsmulighed i brug, og såfremt disse lokaler og de lokaler, der alene anvendes i sommermånederne, opfylder de iøvrigt foreslåede krav (elektrisk lys, kaldesystem, rindende
vand m. v.).
ad 4.
Såfremt der til vedkommende gæstgiveri er knyttet en beværtningsvirksomhed,
kan restaurationslokalet træde i stedet for den særlige spisesal.
ad 10.
Det er foreslået, at samtlige gæste- og opholdsværelser skal have et mindst til
almindeligt hotelniveau svarende udstyr. Det er ikke anset for hensigtsmæssigt at præcisere det i bestemmelsen .stillede krav nærmere end sket. Ved udøvelsen af skønnet over,
om de omhandlede krav er opfyldt, bør de lokale myndigheder —• efter kommissionens opfattelse eventuelt i samarbejde med den stedlige hotel- eller restauratør-organisation —
søge sikret, at vedkommende gæstgiveri frembyder den fornødne komfort.
Kommissionen lægger navnlig vægt på, at vedkommende virksomheds hygiejniske og betjeningsmæssige forhold mindst svarer til almindeligt hotelniveau.
Til § 3.
Der henvises til bemærkningerne til udkastets § 2.
Til § 4.
Idet henvises til de indledende bemærkninger, fremhæves, at kommissionen må
anse det for hensigtsmæssigt, at den fornødne undersøgelse foretages af politiet, i København magistraten, efter samråd med den lokale bevillingsmyndighed (i København og
købstæderne bevillingsnævnet, i landdistrikterne amtsrådet). Som nævnt i bemærkningerne
til bekendtgørelsesudkastets § 2, vil kommissionen mene det rigtigt, at de lokale myndigheder holder sig i kontakt med de på stedet værende hotel- og restauratørorganisationer.
Det forudsættes, at der ved et ministerielt cirkulære gives politiet orientering om,
hvilken form den i paragraffens stk. 4 nævnte påtegning skal have.
Under hensyn til, at den første forudsætning for at opnå hotel-betegnelsen er den,
at der er udfærdiget gæstgiveradkomst for den pågældende virksomhed, for hvilken adkomst er erlagt de i beværterlovens § 5 angivne gebyrer m. v., samt til, at en række af de
bestående gæstgivervirksomheder allerede opfylder de i nærværende udkast foreslåede
betingelser, har kommissionen, uanset at der til de omhandlede tilladelser er knyttet en
eneret til at anvende hotel-navnet, foreslået, at tilladelsen kan påtegnes adkomsten uden
erlæggelse af afgift.
Til § 5.
Idet henvises til de foranstående bemærkninger, herunder specielt til bemærkningerne til § 2, nr. 10, skal det fremhæves, at anerkendelsen af retten til at føre hotelbetegnelsen omgående bør fratages en virksomhed, såfremt vedkommende hotel ophører med
at opfylde samtlige betingelser for anerkendelsen.
Til § 6.
Det er anset for naturligt at give de ved den foreslåede ordnings ikrafttræden
bestående virksomheder en passende frist til at bringe virksomheden i overensstemmelse
med bekendtgørelsens bestemmelser. Forudsætningen herfor er dog, at de pågældende
virksomheder gør anmeldelse til politiet, i København magistraten, således at det vil
være de påtegnende myndigheder muligt at føre kontrol med, at gæstgiverierne til sin tid
berigtiger de lokalemæssige forhold m. v.
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Bilag I.

TURISTFORENINGEN FOR DANMARK
Den 2. december 1946.

Ministeriet for handel, industri og søfart, Slotsholmsgade 10, K.

Hermed tillader Turistforeningen for Danmark sig at sende ministeriet for handel,
industri og søfart et eksemplar af en betænkning, omhandlende spørgsmål, der angår hotelog turisterhvervet i Danmark.
Betænkningen er afgivet i dette efterår af et af turistforeningen nedsat hoteludvalg som et led i arbejdet for at skaffe vort land en turistbetjening på højde med andre
turistlandes.
Betænkningen er sendt til medlemmer af den danske regering og rigsdag samt
pressen, og det er turistforeningens håb, at det høje ministerium vil virke med til, at der
skabes sådanne vilkår for dette for Danmark så vigtige eksporterhverv, at vort land også
får sin andel af den internationale turistomsætning.
På Turistforeningen for Danmark's vegne
sign. Chr. H. Olesen,
formand.
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Bilag II.

Betænkning angaaende Spørgsmaal, der berører Hotel- og Turisterhvervet, afgivet af
Turistforeningen for Danmarks Hoteludvalg.
I. Udvalgets Nedsættelse og Opgaver.
Inden for Turistforeningen for Danmark har flere Spørgsmaal, som berører Hotelog Turisterhvervet, bl. a. Beskyttelse af Betegnelsen „Hotel", Kontrol med Etablering
af Hoteller, Klassificering af Hoteller, Behandling af Klager over Hotelforhold, Hotelfinanciering, Drikkepengespørgsmaalet m. m., flere Gange været gjort til Genstand for
Drøftelse. Ogsaa fra anden Side, bl. a. fra Danmarks Rejsebureau Forening og de Handelsrejsende samt i Pressen, har flere af de nævnte Spørgsmaal været rejst, og Turistforeningen har derfor ment, at det vilde være rigtigst at foretage en nærmere Undersøgelse af Spørgsmaalene i Erkendelse af, at Hotelforholdene i Danmark ikke kan siges
at være helt tilfredsstillende, hverken for det danske Publikum eller for de fremmede
Turister.
Efter Samraad med og Tilslutning fra Hotelværtforeningen for Danmark nedsatte
Turistforeningen derfor i 1945 et Udvalg til nærmere Undersøgelse af de forskellige Spørgsmaal, som har Betydning for Hotelerhvervet. Paa Foranledning af Turistforeningens
Forretningsudvalg, som fremhævede, at det vilde være gavnligt, om Repræsentanter for
andre Institutioner og Organisationer, som maatte være interesseret i disse Sager, kom
med i Udvalgets Arbejde, blev der rettet Henvendelse til Hotelafdelingen (Hotelværtforeningen for Danmark) inden for Centralforeningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark, Fællesrepræsentationen for danske Handelsrejsende- og Handelsrepræsentantforeninger, Missionshotellerne i Danmark og Turistforeningens Rejsebureau- og Hoteludvalg om at udpege Repræsentanter til Udvalget. Disse Repræsentanter
blev udpeget og tiltraadte Udvalget sammen med Repræsentanter for Turistforeningen,
deriblandt en statistisk sagkyndig og en særlig Repræsentant for det bornholmske Hotelog Turisterhverv.
Udvalget fik herefter følgende Sammensætning:
A. For Hotelværtforeningen for Danmark:
Hotelejer A. C. Corvinius Andersen, Struer, med
Direktør E. Weinold, København som Suppleant,
Direktør Chr. Rasmussen, Odense, med
Direktør Peter Sørensen, Klampenborg, som Suppleant,
Hotelejer Rob. G. Rose, Frederiksværk, med
Direktør J. F. Hilborg, København, som Suppleant og
Direktør A. Villads Olsen, København.
B.

For Missionshotellerne:
Direktør A. C. Nissen, København.
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C. For Fællesrepræsentationen for danske Handelsrejsende- og Handelsrepræsentantforeninger:
Grosserer H. Westen Jensen, Aalborg, med
Landsretssagfører E. Repsdorph, København, som Suppleant.
D. For Turistforeningen for Danmark:
Fuldmægtig, cand. polit. E. Bollerup (statistisk Sagkyndig),
Højesteretssagfører Viggo Carstensen,
Turistchef, Civilingeniør Mogens Lichtenberg,
Hotelejer Johs. Lyngby, Rønne (for de bornholmske Hotel- og Turisterhverv),
Direktør, cand. jur. Thorolf Møller (Formand for Turistforeningens Rejsebureauog Hoteludvalg),
Direktør Rich. Svendsen (for Rejsebureauerne),
Direktør H. Tholstrup.
Turistforeningen for Danmark har anmodet Ministeriet for Handel, Industri og
Søfart om at lade sig repræsentere i Udvalget, og Ministeriet har været repræsenteret ved
Ekspeditionssekretær A. Roelsen.

IV. Forslag til Lovbestemmelser vedrørende Hotelnæring.
Som tidligere nævnt blev det overdraget Underudvalget af 5. Maj 1946 at fremsætte Forslag til, hvilke Minimumskrav der maatte stilles, for at en Virksomhed kunde
betegnes som „Hotel". Hoteludvalget var enig om, at disse Krav burde lovfæstes, og
nævnte Underudvalg har med Hoteludvalgets eenstemmige Godkendelse opstillet en
Række Betingelser, som skal være opfyldt for at opnaa Ret til at benytte Betegnelsen
„Hotel" og for iøvrigt at drive Hotelvirksomhed. Bestemmelserne foreslaas optaget som
et Tillæg til Beværterloven, et Tillæg, der vedrører Hoteldrift.
Udvalget, der har afstaaet fra at formulere de enkelte ny Lovbestemmelser, henstiller, at Lovtillægget kommer til at indeholde følgende Bestemmelser:
1. Betegnelsen „Hotel" maa ikke benyttes, medmindre Virksomheden opfylder følgende
Minimumskrav:
a. Gæsterne skal ved Ankomst og Afrejse kunne henvende sig til en ansvarlig Vagt,
der paa Hoteller i København og i Byer med over 10.000 Indbyggere opholder
sig i en Portierloge eller Vestibule.
b. Der skal foruden Gæsteværelserne findes Spisesal med Smaaborde og Opholdsværelse for Gæsterne.
c. Der skal være elektrisk Lys overalt.
d. Der skal være rindende Vand paa alle Gæsteværelser.
e. Der skal være mindst eet Toilet pr. 15 Senge og Adgang til Bad.
f. Der skal paa hvert Gæsteværelse være indlagt Kaldesystem for Tilkaldelse af
Betjening.
g. I hvert Gæsteværelse maa desuden findes gode Senge, Natbord med Tilbehør,
Klædeskab, Bord og mindst een Stol pr. Seng samt Rulle- eller Trækgardin for
hvert Vindue og iøvrigt Udstyr og Komfort til Prisen.
h. Hoteller i København og Byer med over 10.000 Indbyggere skal have Centralvarme i alle Gæste- og Opholdsværelser. Andre Helaarshoteller og Sæsonhoteller,
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der holder aabent før 15. Maj og efter 1. September, skal have Centralvarme
eller Kakkelovn i alle Gæste- og Opholdsværelser,
i. Hotellet skal rumme mindst 10 Værelser, i Købstæder over 10.000 Indbyggere
mindst 15 Værelser og i København mindst 25 Værelser.
j. Hotellet skal, for saa vidt det har til Huse i en Forretnings- eller Beboelsesejendom, udgøre en aflukket Del af Bygningen med Adgang til Hotellet ad særlig
Indgang med Vagt.
Andre Virksomheder end Hoteller, som giver Logi mod Betaling, maa betegnes
som Kroer, Gæstgiverier, Højskolehjem, Gæstehjem, Logihuse, Herberger, Vandrehjem
el. lign.
2. For at opnaa Hotelbevilling maa Indehaveren eller Lederen foruden at opfylde de i
Beværterloven stillede Krav ogsaa have gennemgaaet:
a. enten et Fagkursus inden for Hotelfaget paa mindst et Aar,
b. eller have arbejdet i Faget mindst fem Aar,
c. eller have en saa betryggende handelsmæssig Uddannelse, at han (hun) med
Sanktion fra det nedenfor under Punkt 4 anførte Udvalg kan skønnes kvalificeret.
3. Ethvert Hotel er pligtig til at give Oplysninger om Værelse- og Sengeantal samt Komfort og Priser til den officielle, danske Hotelfortegnelse, der udgives og udsendes af
Hotelværtforeningen for Danmark i Samarbejde med Turistforeningen for Danmark.
4. Eventuelle Klager fra Publikum over Hotellet henvises til et Udvalg under Turistforeningen for Danmark, kaldet Hotel-Ankeudvalget, som er pligtig at undersøge
Klagerne og —• for saa vidt disse er berettigede og væsentlige — derpaa underrette
den stedlige Bevillingsmyndighed, som træffer Bestemmelse om, hvorvidt der foreligger berettiget Grundlag for i Gentagelsestilfælde at fratage Virksomheden Retten
til at betegne sig som „Hotel". Klager vedrørende Hoteller, der er Medlem af en af
de i Ankeudvalget repræsenterede Hotelorganisationer, er Ankeudvalget pligtig at
forelægge vedkommende Hotelorganisation, inden Bevillingsmyndighederne underrettes.
Hotel-Ankeudvalget foreslaas sammensat som følger:
a. 3 Repræsentanter for Hotelafdelingen inden for Centralforeningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark (Hotelværtforeningen for Danmark),
b. 3 Repræsentanter for Turistforeningen for Danmark,
c. 1 Repræsentant for Udvalget af Missionshoteller i Danmark,
d. 1 Repræsentant for Fællesrepræsentationen af danske Handelsrejsende- og Handelsrepræsentantforeninger samt
e. en af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart udpeget Repræsentant, der er
Hotel-Ankeudvalgets Formand.
5. Loven maa indeholde Adgang for Bevillingsmyndighederne til at give Dispensation
for enkelte af Bestemmelserne i ganske særlige Tilfælde, som maa være forelagt og
tiltraadt af det ovenfor under Punkt 4 anførte Udvalg.
6. Ved de ny Bestemmelsers Ikrafttræden maa fastsættes Overgangsbestemmelser, hvorefter Virksomheder, der ikke mere vil være berettiget til at benytte Betegnelsen
„Hotel", faar en vis Frist paa f. Eks. 3 Aar til at bringe Forholdene i Overensstemmelse
med Loven.
7. Endvidere foreslaas en Bestemmelse om Hotellernes (incl. Kroer, Gæstgiverier og
andre Herberger) Ansvar for Gæsternes Bagage og Gangtøj indføjet i Lovkomplekset,
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for saa vidt det ved Højesteretsdom er blevet fastslaaet, at Hotelejerne her har et
Ansvar. I saa Tilfælde maa Ansvaret begrænses til en Erstatning af højst 500 Kr.
pr. Gæst. Derudover bør Gæsten tegne en Kejseforsikring, hvis han vil være dækket
mod større Risiko.
8. Endelig henstiller Udvalget, at dets Forslag vedrørende Drikkepengesystemet lovfæstes.

Turistforeningen for Danmarks Hoteludvalg, den 27. September 1946.
Paa Udvalgets Vegne
Viggo Carstensen.
Formand.
Paul Plaetner Frederiksen.
Sekretær.
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Bilag III.

Uddrag af normalpolitivedtægt for købstæder.
9. kapitel.
Om beværtninger

og

gæstgiverier.

§54.

I.
Alle beværtningslokaler er undergivet politiets og sundhedskommissionens tilsyn.
Intet lokale må tages i brug til sådan næring, forinden det er godkendt af politiet og sundhedskommissionen. Denne bestemmelse gælder også for lokaler, der efter tidligere at have været benyttet til
sådan næring tages i brug, efter at en efter politiets og sundheds-kommissionens skøn væsentlig ombygning har fundet sted, eller som ikke senest har været benyttet til sådan næring. Bestemmelsen kommer
Ugeledes til anvendelse, når i en bestående beværtning køkken eller andet økonomilokale nedlægges på det
sted, hvor det hidtil har ligget, for at omdannes til gæstelokale.

Skal et lokale, der benyttes til beværtning, overgå til en ny til næringen berettiget bruger, kræves
ligeledes godkendelse af politiet og sundhedskommissionen.

a.

b.
c.
d.
e.
f.

II.
De fordringer, der må fyldestgøres af lokaler, som efter I behøver godkendelse, er følgende:
I en beværtning skal der være et mindst 30 m.2 stort gæstelokale; findes der andre gæstelokaler,
skal det stå i sådan forbindelse med disse, at man ikke behøver at passere gaden, op- eller gennemgange for ejendommens beboere, beværtningens økonomirum eller rum, som ikke hører til beværtningen. I dette lokale må spanske vægge eller lignende skillerum kun anbringes vinkelret på lokalets vægge og således, at de ikke berøver dette nogen tilgang af lys eller luft; de må ikke have
nogen større højde over gulvet end 2 m, og der skal stedse i lokalet blive et sammenhængende
rum af mindst 20 m2 størrelse, frit for alle adskillelser. Dele af lokalet, som udskilles på nævnte
måde, må ikke dækkes af portierer eller lignende.
Intet gæstelokale må have et mindre gulvareal end 10 m2.
Loftshøjden i samtlige gæstelokaler skal mindst være 3 m.
I hvert enkelt gæstelokale skal der være tilstrækkelig adgang for dagslyset. Intet gæstelokales
vinduesareal må være under x/e a f lokalets gulvareal, og mindst l/3 af det pligtige vinduesareal
skal være til at åbne til det fri, såfremt der ikke på anden måde er sørget for fornøden ventilation.
I alle beværtningslokaler skal gulvene være af eller beklædt med et for fugtighed uigennemtrængeligt stof. Væggene skal i mindst 2 m højde være til at afvaske, medmindre politiet og sundhedskommissionen tillader afvigelser herfra. Lofter, der ikke kan afvaskes, skal hvidtes 2 gange årlig.
I intet til en beværtning hørende lokale må gulvet ligge under det tilgrænsende terræns niveau,
ej heller må beværtninger indrettes i etager, som ikke fyldestgør bj^gninglovgivningens forskrifter
om beboelsesrum.
Beværtningslokaler må kun indrettes i forhuse. Det er dog tilladt at indrette dem i forhuse og dermed sammenbyggede side- eller baghuse, såfremt samtlige beværtningslokaler udgør en sammenhængende lejlighed.
Til fjernelse af fordærvet luft skal der på politiets og sundhedskommissionens forlangende træffes
sådanne foranstaltninger, som disse myndigheder giver anvisning på.
Til enhver beværtning skal der høre et eller flere formålstjenligt beliggende rum af passende størrelse til tilberedning og opbevaring af fødevarer. Disse rum samt opvaskerum og andre til beværtningslokalerne hørende økonomirum skal have en loftshøjde af mindst 2,5 m og fyldestgøre
de i foranstående post a, 4. stykke samt for køkkeners vedkommende tillige de i 2. stykke stillede
fordringer. Vægge og lofter i samtlige lokaler skal være til at afvaske, eller de skal være hvidtede
og i så fald hvidtes mindst 2 gange om året. Gulvene skal være af sammenpløjede brædder eller
fliser i cement eller lignende af politiet og sundhedskommissionen godkendt lige så godt materiale
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og skal holdes i forsvarlig stand. Forsåvidt økonomirummene findes i kælderetager, skal de — bortset fra spisekamre — fyldestgøre de fordringer, som bygningslovgivningen stiller til beboelseskældre. Hvor rummene uden at opfylde alle de her nævnte betingelser skønnes at være aldeles
fyldestgørende indrettet, særlig med hensyn til belysning og luftfornyelse, kan politiet og sundhedskommissionen tilstå afvigelser fra sidstnævnte bestemmelse og fra bestemmelsen i post a, 4.
stykke.
g. Ved hver beværtning skal der forefindes det fornødne antal klosetter — vandklosetter, hvor forholdene tillader det — og pissoirer, der skal have indendørs forbindelse med teværtningslokalerne,
hvorhos de, såfremt de står i umiddelbar forbindelse med beværtningslokalerne, skal være adskilte
fra disse ved et forrum med selvlukkende døre. De skal iøvrigt i enhver henseende særlig også med
hensyn til pissoirudskyldning, beliggenhed og adgang for lys og luft, indrettes efter politiets og
sundhedskommissionens forskrifter.
III.
Såfremt lokaler, der med lovlig adkomst benyttes til beværtningsdrift, viser sig at frembyde
mangelfulde forhold med hensyn til sundhed eller renlighed, kan politiet og sundhedskommissionen
forlange foretaget forbedringer af sådanne forhold, og, dersom de ikke lader sig fyldestgørende udføre,
forbyde brugen af lokalerne til beværtningsdrift.
IV.
Når en beværtning findes i en bygning, hvori der er port, kan politiet forlange, at der i porten
eller i gården nær ved porten indrettes et lukket pissoir efter politiets nærmere bestemmelse, og adgang
til samme) skal da, sålænge porten er uaflåset, tilstedes enhver.
V.
Politiet og sundhedskommissionen kan tilstå afvigelser fra fordringerne under II, forsåvidt
angår
1) lokaler, der allerede er i brug som beværtningslokaler,
2) lokaler i beværtninger, som kun holdes åbne i sommertiden og fortrinsvis er beregnet på servering
i fri luft,
3) konditorilokaler,
4) lokaler i vandreherberger og i hjem eller tilholdssteder for håndværkssvende, søfolk, soldater, tjenestesøgende og dermed ligestillede, såfremt hjemmet eller tilholdsstedet virker i velgørende eller
socialt øjemed og drives uden økonomisk fordel for enkeltmand.
Kan der ikke opnås enighed mellem politiet og sundhedskommissionen, træffes afgørelsen af
justitsministeriet, der ligeledes er beføjet til i andre tilfælde end de nævnte efter indhentet erklæring
fra politiet og sundhedskommissionen at tilstå afvigelser fra fordringer under II.
§ 55Beværtningslokaler med tilhørende økonomirum, klosetter og pissoirer skal holdes tilbørlig
rene. Politiet og sundhedskommissionen kan påbyde sådanne istandsættelser af lokalerne, som er nødvendige, for at de kan holdes rene.
Beværtningslokaler med dertil hørende økonomirum må ikke benyttes til natteophold.
Beværtningslokaler, hvori gæster opholder sig, skal, når dagslyset svigter, i rummets hele
udstrækning være rigelig oplyst med kunstig belysning. Afskildringer, som hindrer oversigten over et
beværtningslokale, kan politiet forlange fjernet.
I beværtningslokaler skal alle udstillede spisevarer bevares således, at de ikke kan forurenes
af fluer eller på anden måde.
Det er forbudt at spytte på gulvet i beværtningslokaler.
§56.
Ethvert gæstgiveri skal mindst have 4 soverum, hvert med særskilt indgang, med mindst
6 senge. Soverummene skal findes i samme ejendom som gæstelokalerne, have en højde af mindst 2,5 m,
et rumindhold af mindst 8 m3 for hvert sovested og være forsynet med vinduer, der kan lukkes op.
Opadvendende tagvinduer anses ikke for fyldestgørende.
Forsåvidt gæstgiveriet indeholder beværtningsrum, er foranstående bestemmelser om beværtningslokaler gældende for disse.
Ingen ejendom må tages i brug til gæstgiveri eller herbergeri, førend den er godkendt af politiet
og sundhedskommissionen.
Har en gæstgiver ikke tillige ret til almindelig beværtning, skal de til beværtning af logerende og tilrejsende bestemte lokaler være således beliggende og indrettet, at de ikke frembyder sig
som beværtningssteder for andre end dem, der lovlig kan beværtes i gæstgiveriet.
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Bilag IV.

Uddrag af normalpolitivedtægt for landdistrikter.
9. kapitel.
Beværtninger og gæstgiverier.

§36.
Alle beværtnings- og gæstgiverilokaler er underkastet tilsyn af politiet og sundhedskommissionen.
§37.
For beværtnings- og gæstgiverilokaler fastsættes følgende regler:
1. Der skal være et mindst 24 m2 stort gæstelokale; findes der andre gæstelokaler, skal det stå i sådan
forbindelse med disse, at man ikke behøver at passere vejen, op- eller gennemgange for ejendommens
beboere, beværtningens økonomirum eller rum, som ikke hører til beværtningen; hvor der kun
findes det ene lokale, skal størrelsen mindst være 30 m2.
Spanske vægge eller lignende skillerum må kun anbringes vinkelret på lokalets vægge og må
ikke være højere end 2 m og ikke gå så langt ud, at der ikke i lokalet bliver et sammenhængende
åbent rum på mindst 16 m2.
2. Til gæstelokaler må iøvrigt ikke benyttes mindre rum end sådanne, der har et gulvareal af mindst 8 m2.
3. Loftshøjden i samtlige gæstelokaler skal ved indretningen af nye lokaler være mindst 3 m. Ved ældre
lokaler bør afstanden mellem gulv og loft ikke være under 2,5 m.
4. I hvert gæstelokale skal der være det fornødne antal vinduer, mindst et vinduesareal svarende til 1/e
af gulvarealet, og af disse vinduer skal mindst halvdelen være til at åbne ud til fri luft, såfremt der
ikke efter politiets og sundhedskommissionens skøn på anden måde er sørget for fornøden ventilation.
5. Gulvene skal være af sammenpløjede brædder eller af et for fugtighed uigennemtrængeligt materiale.
Væggene skal i mindst 2 m's højde være til at afvaske, medmindre politiet og sundhedskommissionen
tillader afvigelser herfra. Lofter, der ikke kan afvaskes, skal hvidtes mindst en gang om året.
Foranstående regler gælder ikke for konditorier. Med hensyn til disse overlades det til politimesteren og sundhedskommissionen at træffe afgørelse om lokalernes størrelse m. v.
§38.
Ved ethvert gæstgiveri skal der som regel være mindst 2 gæstelokaler og altid 3 soverum med
mindst 4 senge.
Soverummene skal have en højde mellem gulv og loft af mindst 2,2 m og være forsynede med
vinduer til at lukke op. Til hvert sovested skal der mindst være 8 m3 luftrum.
§39.
Til hver beværtning og gæstgiveri skal der høre et eller flere formålstjenligt beliggende rum
af passende størrelse til tilberedning og opbevaring af fødemidler. Disse rum samt andre til beværtningslokalerne hørende økonomirum skal have en højde mellem gulv og loft af mindst 2,5 m og køkkenet
en størrelse af mindst 8 m2. Væggene skal enten være malede, så at de kan vaskes, eller hvidtede. I sidste
fald skal de hvidtes mindst en gang om året.
§40.
Ved ethvert gæstgiveri og enhver beværtning skal der være fornødne af politiet godkendte
pissoirer og klosetter, pissoirerne med fornødent afløb, stengulv og for fugtighed uigennemtrængelige
vægge og klosetterne indrettet enten som vandklosetter eller efter tøndesystemet.
Står de i umiddelbar forbindelse med gæstelokalerne, skal de være adskilt fra disse ved et forrum med selvlukkende døre.

33
§41.
Lokalerne med tilhørende økonomirum, klosetter og pissoirer skal holdes tilbørligt rene.
§42.
Politiet og sundhedskommissionen kan tilstå afvigelser Ira fordringerne i §§ 37, 38. stk. 2, og
39, for så vidt angår
1) lokaler, der allerede er i brug som beværtningslokaler,
2) lokaler i beværtninger, som kun holdes åbne i sommertiden og fortrinsvis er beregnet på servering
i fri luft,
3) lokaler i vandreherberger og i hjem ollor tilholdssteder for håndværkssvende, søfolk, soldater, tjenestesøgende og dermed ligestillede, såfremt hjemmet eller tilholdsstedet virker i velgørende eller
socialt øjemed og drives uden økonomisk fordel for enkeltmand.
Kan der ikke opnås enighed mellem politiet og sundhedskommissionen, træffes afgørelsen af
justitsministeriet, der ligeledes er beføjet til i andre tilfælde end de nævnte efter indhentet erklæring
fra politiet og sundhedskommissionen at tilstå afvigelser fra fordringerne i §§ 37, 38, stk. 2, og 39.
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Bilag V.

Bekendtgørelse Nr. 35 af 1. Marts 1913 om Politivedtægten for København, jfr.
Bekendtgørelse Nr. 35 af 1. Marts 1926.

11. kapitel.
Om b e v æ r t n i n g e r og G æ s t g i v e r i e r .

§70.
Alle til Beværternæring benyttede Lokaler er undergivne Politiets og Sundhedskommissionens Tilsyn.
Intet Lokale maa herefter tages i Brug til saadan Næring, forinden det efter en af Ejendommens
Ejer indgiven Ansøgning er godkendt af Politiet og Sundhedskommissionen.
Denne Bestemmelse kommer ogsaa til Anvendelse paa Lokaler, der efter tidligere at have
været benyttede til saadan Næring tages i Brug, efter at en efter Politiets og Sundhedskommissionens
Skøn væsentlig Ombygning har fundet Sted, eller som ikke senest har været benyttet til saadan Næring.
Bestemmelsen kommer ligeledes til Anvendelse, naar i bestaaende Beværtning Køkken eller andet
Økonomilokale nedlægges paa det Sted, hvor det hidtil har ligget, for at omdannes til Gæstelokale,
selv om der ikke derved finder en væsentlig Ombygning Sted.
Skal et Lokale, der benyttes til Beværternæring, overgaa til en ny til Næringen berettiget Bruger, eller deles en bestaaende Beværtning i 2 eller flere selvstændige Beværtninger, kræves ligeledes efter
en af Ejendommens Ejer indgiven Ansøgning Godkendelse af Politiet og Sundhedskommissionen, men
det er da overladt disse Myndigheder at lempe Fordringerne efter Forholdene i hvert enkelt Tilfælde.
§ 71.
Do Fordringer, som maa fyldestgøres af Lokaler, som efter forrige Paragraf behøver Godkendelse, er følgende:
a. I enhver Beværtning skal der være et for alle Gæster tilgængeligt mindst 40 m2 stort Gæstelokale. Kan Adgangen til dette Lokale for nogle af Gæsterne kun naas ved at passere Gaden, Op- eller
Gennemgange for Ejendommens Beboere, Beværtningens Økonomirum eller Rum, som slet ikke hører
til Beværtningen, betragtes det ikke som tilgængeligt for alle Gæster.
Hvor særlige Omstændigheder taler derfor, kan Politiet og Sundhedskommissionen nægte
at godkende, at der fra enkelte Gæstelokaler fører Dør ud til Gade, Port eller Gaard, eventuelt kræve
saadanne Døre tilmurede.
Hvor Forbud mod Forbindelse med Lokaler, i hvilke der drives anden Næring, ikke allerede
følger af Bestemmelsen i Lov af 29. Marts 1924 § 11, 2det Stk., bestemmer Politiet og Sundhedskommisionen i hvert enkelt Tilfælde, hvorvidt Gæstelokaler maa have Forbindelse med Rum, der ikke omfattes af Beværternæringen.
I det Lokale, som efter § 71 a., 1ste Stk., skal være mindst 40 tn2, maa spanske Vægge eller
lignende Skillerum kun anbringes vinkelret paa Lokalets Vægge og saaledes, at de ikke berøver det
nogen Tilgang af Lys og Luft; de maa ikke have nogen større Højde over Gulvet end 2 m, og der skal
stedse i Lokalets Midte blive et sammenhængende Rum af mindst 25 m2, frit for alle Adskillelser. Dele
af Lokalet, som udskilles paa nævnte Maade, maa ikke dækkes af Portierer eller lignende.
Intet Lokale, der benyttes som Gæstelokale, maa have et mindre Gulvareal end 10 m2.
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Loftshøjden skal i hvert Gæstelokale overalt være mindst 3 m og maa ikke i større Dele af
noget Gæstelokale ved Anbringelse af Forhøjninger med Serveringspladser bringes ned under nævnte
Maal. Indrettes i et Serveringslokale Balkon med Serveringspladser, skal ogsaa for Balkonens Vedkommende Loftshøjden overalt være 3 m.
I Gæstelokaler skal der være tilstrækkelig Adgang for Dagslys. Intet Gæstelokales Vinduesareal, beregnet efter indvendigt Karmmaal, maa være under ^e a f Lokalets Gulvareal, og af det pligtige Vinduesareal, der alt skal vende til det fri, skal mindst 1/a være til at aabne til en Vinkel af 90°.
b. I alle Gæstelokaler skal Væggene i mindst 2 m Højde være til at afvaske. Lofter og Dele af
Vægge, der ikke kan afvaskes, skal hvidtes mindst en Gang aarlig. Fra de i 1ste og 2det Punktum nævnte
Fordringer kan Politiet og Sundhedskommissionen i særlige Tilfælde tillade Afvigelser, hvor dekorative
Hensyn taler derfor.
c. I intet til en Beværtning hørende Lokale maa Gulvet ligge mere end 0,3 m under det tilgrænsende Terrains Niveau, ej heller maa Beværtninger indrettes i Etager, som ikke fyldestgør Bygningslovgivningens Forskrifter med Hensyn til Beboelsesrum.
I ganske særlige Tilfælde, f. Eks. ved Udvidelse af en bestaaende Beværtning, der har flere
Etager i Brug i samme Ejendom, kan Politiet og Sundhedskommissionen tilstaa Afvigelser fra nærværende Bestemmelse, naar iøvrigt Omstændighederne taler derfor.
d. Beværtninger maa kun indrettes i Forhuse alene eller i Forhuse med tilstødende Side- og
Baghuse, naar samtlige Lokaler danner en sammenhængende Lejlighed. Mindst eet Gæstelokale skal
vende mod Gaden med Vindue til denne. Adgangen til en Beværtning skal være fra Gaden, Forhusport
eller Forhusets Hovedtrappe. Fra disse Bestemmelser, der ogsaa kommer til Anvendelse, naar i en
bestaaende Beværtning Forhuslokalerne nedlægges, saa at kun Side- og Baghuslokalerne bliver tilbage,
kan der dog under særlige Forhold tilstaas Afvigelser af Politiet og Sundhedskommissionen.
e. Til Fjernelse af fordærvet Luft skal der efter Politiets og Sundhedskommissionens Forlangende
træffes aaadanne Foranstaltninger, som nævnte Myndigheder giver Anvisning paa.
f. Til enhver Beværtning skal høre et i Forhold til de øvrige Lokaliteter formaalstj enligt beliggende Køkken paa mindst 10 m2 Gulvareal. Køkkenet saavel som andre Arbejdsrum, der forsynes
med Indretninger til Opvarmning og Kogning, skal have en Loftshøjde af mindst 2,5 m og fyldestgøre
foruden de Krav, som Bygningslovgivningen stiller til Beboelsesrum, de i foranstaaende Punkt a.,
7de Stk., Pkt. b. og Pkt. e., fastsatte Fordringer. Hvor Rummene uden at opfylde de her nævnte Betingelser skønnes at være aldeles fyldestgørende indrettede særlig med Hensyn til Belysning og Luftfornyelser, kan Politiet og Sundhedskommissionen dispensere for de Fordringers Vedkommende, der
grunder sig paa Bygningslovgivningens Krav til Beboelsesrum, forsaavidt der ogsaa fra Bygningsmyndighederne opnaas Dispensation.
Ethvert Køkken, i hvilket der ikke findes Aftræk til Skorsten, eller i hvilket dette Aftræk
fjernes, skal, naar der i Køkkenet benyttes Gas fil Madlavning, være ventileret ved et muret eller betonstøbt Aftræksrør, der har et Tværsnit af mindst 100 cm2 og føres % ni °P over Tagryggen, eller ventileres paa anden af Politiet og Sundhedskommissionen godkendt Maade.
Arbejdsrum, der ikke forsynes med Indretninger til Opvarmning eller Kogning, skal være
forsvarligt belyste og ventilerede samt opfylde de i Punkt b. nævnte Bestemmelser; Loftshøjden skal
være mindst 2,5 m. Hvor Forholdene taler derfor, kan Politiet og Sundhedskommissionen dog tillade
en Loftshøjde af 2,2 m.
Til enhver Beværtning skal høre et formaalstjenligt beliggende Spisekammer, der ikke maa
anvendes som Arbejdsrum, Gennemgangsrum, Garderoberum eller lignende. Gulvarealet skal være
mindst 1 m2, Loftshøjden mindst 2,5 m. Spisekamre og andre Opbevaringsrum for Fødemidler skal
være forsvarligt ventilerede og opfylde de i Pkt. b. nævnte Bestemmelser; de maa ikke ved Gulvlom
staa i Forbindelse med Gæstelokaler.
I større Beværtninger kan der stilles særlige Krav til Størrelse og Udstyrelse af Køkkener
og Spisekamre. Saafremt saadanne Rum er beliggende i Kælderetagen, kan Godkendelse gøres afhængig
af, at Bygningsmyndighedernes Tilladelse opnaas til at indrette Gulve af et for Fugtighed uigennemtrængeligt Materiale, saaledes at der kan indrettes Gulvafløb til Kloak. Naar en bestaaende Beværtning
udvides med nye Gæstelokaler, kan, hvis det skønnes nødvendigt, samtidig Køkkener og Spisekamre
kræves udvidede.
g. Til enhver Beværtning skal der høre Toiletter (Pissoir og Klosetrum), der skal have indendørs
Forbindelse med Beværtningslokalerne, i Forhold til hvilke de dog ikke maa have en saadan Beliggenhed,
at de kun kan naas ved Passage gennem Køkken eller andre Økonomirum. Ligger de op til Gæstelokaler,
skal de være adskilte fra disse ved Forrum af passende Størrelse og med selvlukkende Døre. Forrum
maa ikke være fælles for Mænd og Kvinder.
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Toiletter og Forrum skal iøvrigt i enhver Henseende, for Pissoirers Vedkommende særlig
ogsaa med Hensyn til Udskyldning, indrettes og udstyres efter Politiets og Sundhedskommissionens
Forskrifter.
§72.
Med Hensyn til Lokaler, der nu med lovlig Adkomst benyttes til Beværtningsdrift, og saalængo
do efter § 70 ikke behøver Godkendelse af Politiet og Sundhedskommissionen, gælder følgende Bestemmelser:
a. Sundhedskommissionen kan forlange foretaget saadanne Foranstaltninger til Fjernelse af fordærvet Luft fra Gæste- og Økonomilokaler samt med Hensyn til Indretningen og Ventilationen af Toiletter, der hører til Beværtningen, som den anser for nødvendige for Lokalernes Benyttelse, og som
efter Kommissionens Skøn lader sig udføre efter de tilstedeværende Forhold, og hvorpaa Kommissionen
giver Anvisning.
b. Finder Sundhedskommissionen, at der i bestaaende Beværtninger findes særlig sundhedsfarlige
Forhold, i hvilke der efter dens Skøn ikke kan tilvejebringes tilstrækkelig Forbedring, er den berettiget
til at forbyde de paagældende Lokalers Anvendelse til Beværtningsbrug.

§73.
Beværtningslokaler med tilhørende Økonomirum og Toiletter skal holdes forsvarligt vedlige.
Politiet og Sundhedskommissionen har Ret til at paabyde Istandsættelser, som hører med til forsvarlig
Vedligeholdelse.
Politiet og Sundhedskommissionen udfærdiger et Regulativ angaaende Renholdelse og Udluftning af Beværtningslokaler, Renholdelse af Spiseredskaber og andre Redskaber samt Behandling
og Opbevaring af Fødevarer paa sundhedsmæssigt forsvarlig Maade. De nævnte Myndigheder fører
Tilsyn med Overholdelsen af Regulativet, der skal findes opslaaet paa nærmere i Regulativet fastsatte
Steder i enhver Beværtning.
Til Haandvask for Personalet skal der i enhver Beværtning forefindes Indretning svarende
til Virksomhedens Omfang. I større Virksomheder skal der findes særlige, forsvarligt indrettede Rum,
hvor Betjeningen kan nyde deres Maaltider og have deres Klæder hængende, og Politiet og Sundhedskommissionen kan i saadanne Virksomheder kræve indrettet Toiletter i passende Antal til Brug for
Personalet.
§74.
Intet Beværtningslokale eller dertil hørende Økonomirum maa benyttes til Natteophold.
§75.
Med Hensyn til Lokaler, som ikke tidligere har været i Brug til Beværternæring, skal Politiet
og Sundhedskommissionen kunne lempe Vedtægtens Fordringer i følgende Undtagelsestilfælde:
1) hvor det drejer sig om Beværtninger, som kun kan holdes aabne i Sommertiden og fortrinsvis
er beregnede paa Servering i fri Luft;
2) hvor Virksomhedens Hovedformaal ikke er at øve Beværternæring og særlige Omstændigheder bevirker, at de Lokaler, i hvilke Virksomheden efter sit Formaal maa være til Huse, ikke fuldt
ud kan opfylde Vedtægtens Krav;
3) hvor en Beværtning ved kun lejlighedsvis eller i stærkt begrænset Omfang at gaa ud over
Beværtning ved sluttet Bord og ved kun at holde aaben en begrænset Del af Dagen afviger fra den
sædvanlige Type paa Beværtninger.
§76.
Andragender om de i Henhold til § 70 fornødne Godkendelser skal være affattede i 2 Eksemplarer og ledsagede af Planer og Snit, ligeledes i 2 Eksemplarer.
Andragende, Tegning og Plan maa navnlig indeholde Oplysning om Gæstelokalernes Gulvaroal, Skillerum, Vægge og Loft samt om Vinduesarealet, Loftshøjden og Beværtningens Beliggenhed
i Forhold til Gadens Niveau. Endvidere maa Andragendet indeholde Oplysning om Køkkeners, Opvaskerums og lignende Rums Loftshøjde, Gulvareal, Vinduesareal og Beliggenhed, om Spisekamres,
eventuelt andre Opbevaringsrums Loftshøjde, Gulvareal og Ventilation samt om Toiletters Beliggenhed
i Forhold til Beværtningslokalerne.
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§ 77.
Ethvert Beværtningslokale, hvor Besøgende opholder sig, skal, naar Dagslyset svigter eller
ophører, i Rummets hele Udstrækning være rigeligt oplyst med kunstig Belysning. Afskildringer, som
hindrer Oversigten over et Beværtningslokale, kan Politiet forlange fjernede.
§78.
Værten maa ikke mod Politiets Forbud foranstalte eller taale nogen Afbenyttelse af Lokalet,
der medfører forstyrrende Støj for andre af Husets Beboere eller for omboende. Dette gælder ogsaa
Værten i Foreningslokaler.
Politiet kan, hvor Forholdene kræver det, forbyde enhver beværtningsdrivende til Hjælp
i de Lokaler, hvor Gæster opholder sig, at benytte anden kvindelig Medhjælp end sin Hustru og egne
voksne Børn.
§ 79.
I Beværtningsstedet maa intet foretages, som strider mod Orden eller Sømmelighed.
Ingen maa paa et Beværtningssted gøre sig skyldig i voldsom eller støjende Adfærd, hvorved
Gæster, Værten, dennes Folk eller andre fortrædiges, eller nogen af Husets Beboere eller omboende
forstyrres.
Har Slagsmaal eller anden betydeligere Uorden fundet Sted, er Værten, naar det forlanges
af Politiet, pligtig straks at lukke Beværtningen for den Dag.
§ 80.
Hvor der indrettes særlige Lokaler til Sammenkomster af Foreninger eller sluttede Selskaber
i Lukketiden, skal disse være adskilte fra de almindelige Beværtningslokaler. Politiet afgør, hvori Adskillelsen skal bestaa. Forenings- og Selskabslokalerne maa aldrig uden særlig Tilladelse fra Politiet
anvendes til almindelig Beværtningsbrug.
§ 81.
Naar Konditori eller anden offentlig Beværtning, som ikke har indendørs Pissoir, findes i en
Bygning, der er forsynet med Port, skal Ejeren i Gaarden paa et let tilgængeligt og synligt Sted anbringe
et lukket Pissoir, efter Politiets nærmere Bestemmelse, og Adgang til samme skal, saalænge Porten er
uaflaaset, tilstedes enhver. Ejeren er pligtig at besørge Pissoiret forsvarligt renholdt.
Politiet kan forlange Gaarde, hvori forefindes Latriner eller Pissoirer til Brug for Gæster,
fuldt belyst, saalænge Beværtningen efter Mørkets Frembrud eller før Solopgang er aaben.
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Bilag VI.

Bemærkninger angående udenlandsk lovgivning.

På grundlag af nogle på kommissionens foranledning gennem udenrigsministeriet
indhentede oplysninger om, hvorvidt der i en række lande er gennemført bestemmelser
til beskyttelse af hotelnavnet, kan følgende oversigt gives:
Norge:

Ifølge lov af 25. juni 1935 om hoteller, andre herberger og beværtninger må ordet
„hotel" i navnet kun bruges af virksomheder, hvis indehaver har hotelbevilling. Særlig
tilladelse udkræves til anvendelse af betegnelsen „turisthotel" eller „højfjeldshotel".
For erhvervelse af hotelbevilling udkræves, at virksomhedens udstyr opfylder visse
nærmere betingelser, hvorhos der som vilkår for udøvelsen af virksomheden kræves, at
bestyreren af virksomheden er i besiddelse af hotelfagbrev.
Bevillingen giver kun adgang til at drive virksomheden under det i bevillingen
anførte navn og på det anførte sted.
Om hoteludstyret er det i almindelighed udtalt, at hotellet skal have et hotelmæssigt præg og en indretning, som gør det egnet til at drives som hotel.
Herudover kræves, ud over de fordringer der iøvrigt stilles til herberger, at der i
almindelighed er mindst 20 gæstesenge, at der findes elektrisk lys, eller, hvis sådant ikke
kan fremskaffes, anden tilfredsstillende kunstig belysning, at der er indlagt vand, og at
der findes et vist antal badeværelser og toiletter.
Endvidere er der fastsat særlige bestemmelser om gæsteværelsernes udstyr, ligesom der er fastsat strengere regler for byhoteller.
Som betingelse for at udøve virksomheden udkræves som anført, at den drives
af en person, der har hotelfagbrev. For at erhverve sådant udkræves ud over visse personlige betingelser, at ansøgeren har bestået enten hotelfagprøve eller afgangsprøve fra
en godkendt hotelfagskole, at ansøgeren enten før eller efter prøven har arbejdet 5 år i
faget, og at han har dokumenteret kendskab til bogføring.
Sverige:

Efter de gældende regler er der ikke fastsat særlige bestemmelser for hotelvirksomhed, men såvel turistforeningen som hotel- og restauratørforeningen har henstillet, at
der gennemføres forholdsregler til afhjælpning af hotelmanglen, og i forbindelse hermed
fremsat ønsker om en særlig hotellovgivning til beskyttelse af hotelnavnet og højnelse af
hotelstandarden.
Finland:

Gæstgiveradkomster udfærdiges i 3 klasser enten som hoteladkomst, rejsendehjem
eller natherberg efter virksomhedens udstyr.
For at erhverve hoteladkomst kræves i de større byer, at virksomheden disponerer
over mindst 12 gæsteværelser, i andre købstæder mindst 8 og på landet mindst 6 værelser,
løvrigt stilles nogle yderligere mindre krav.
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Storbritannien :
Til gæstgivervirksomhed, udkræves ingen adkomst, medmindre der udskænkes eller
forhandles stærke drikke. Der findes ikke beskyttelse for hotel-navnet.
Schweiz:
Der udkræves tilladelse fra forbundsmyndighederne til oprettelse og åbning af
nye samt udvidelse af bestående hoteller. Ved „hotel" forstås dog også pensionater og lignende virksomheder som „appartmenthouses", feriehjem og kurhuse, derimod ikke pensioner, internater og børnehjem. Det er overladt til kantonerne at træffe lovgivningsforanstaltninger af politimæssig art, for så vidt angår hoteller og lignende etablissementer.
Holland:
Betegnelsen „hotel" er forbeholdt indehavere, der står som medlemmer af hotelfaggruppen (en anerkendt organisation). For at blive medlem udkræves, at virksomheden
opfylder visse minimumskrav, der er forskellige, eftersom denne er beliggende i eller udenfor et trafikcentrum.
I alle tilfælde kræves, at hotellet står under faguddannet ledelse.
Herudover kræves for virksomheder i et trafikcentrum, at der rådes over mindst
12 gæsteværelser, at der findes vaskekumme med rindende varmt og koldt vand, mindst
eet badeværelse og adgang til telefon.
Kravene til hoteller udenfor trafikcentre er mindre vidtgående.
Frankrig:
Samtlige gæstgiverier, herunder hoteller, bliver ved regeringens foranstaltning
klassificeret, hvilken klassifikation er bindende for alle offentlige hotellister og turistbøger.
Belgien:
Hotelnavnet er forbeholdt gæstgiverier, der bl. a. opfylder nedenstående krav:
1. spisesal skal forefindes,
2. der skal være et mindsteantal af gæsteværelser på
6 i kommuner under 4.000 indbyggere,
8 i
»
med fra 4.000—10.000 indbyggere,
10 i
»
» » 10.000—50.000
»
15 i
»
» over 50.000
»
3. i hoteller med over 20 værelser skal forefindes mindst eet badeværelse,
4. der skal forefindes eet W.C. for hver 12 værelser,
5. der skal forefindes elektrisk lys.
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Bilag VII.

Oversigt over, hvorledes det af turistforeningens hoteludvalg stillede forslag vil virke
på de eksisterende gæstgiverier.
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Bilag VIH.

Oversigt over værelsesantallet i gæstgiverier, der kalder sig hoteller, og som ikke opfylder
det af turistforeningens hoteludvalg foreslåede krav til værelsesantal.
I. På landet eller i købstæder under 10.000 indbyggere
(minimumskrav 10 værelser).
11 har ingen værelser

At overføre...

587
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2
1
2
1
2
3
2
1
2
3
2

har
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Overført...
11 værelser
12
»
13
»
15
»
17
»
18
»
»
19
20
»
»
21
»
22

24

587

»
31
lait...

618

ii
Bilag IX.

Oversigt over, hvorledes det af kommissionen stillede forslag vil virke på de
eksisterende gæstgiverier.
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Antal virksomh., Antal virksomh.,
Antal gæstgiverier, der benytter hotel- der betegner sig
betegn., men ikke hotel og opfylder
der fortsat vil
værelseskravet,
råder over det i
kunne benytte
men ikke samtlige
udkastet anf.
hotel-betegnelsen.
øvrige betingelser.
antal værelser.

Politikreds

Overført
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Kolding
Vejle
Horsens
Voer og Nim herreder
Silkeborg
Hasle
Odder
Århus
Grenaa
Rougsø herred
Randers
Hadsund
Hobro
Løgstør
Aalborg
Nørresundby
Sæby
Frederikshavn
Hjørring
Thisted
Hurup
Nykøbing M
Skive
Viborg
Fjends herred
Herning
Holstebro
Lemvig
Ringkøbing
Varde
Esbjerg
Ribe
Haderslev
Toftlund
Aabenraa
Sønderborg

71. Graasten
72. Tønder
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