30. oktober 2000

EM 2000/22

Ændringsforslag
til
Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Fremsat af et enigt Markedsudvalg.

Til § 11
1. § 11, stk. 3 udgår.

Til § 12
2. § 12, stk. 3 udgår.
Til § 13
3. I § 13, stk. 5 ændres "kl. 02.00" til "kl. 03.00".
4. I § 13, stk. 6 ændres "kl. 02.00" til "kl. 03.00".

Almindelige bemærkninger
Ændringsforslaget indeholder to elementer.
Forslagsstillerne ønsker ikke indført særlige regler vedr. salg af stærke og svage
drikke 23. og 30. december.
Forslagsstillerne ønsker endvidere ikke tidsrummet for udskænkning i forbindelse
med runde fødselsdage, bryllupper m.v. afkortet med en time.

Bemærkninger
Til nr. 1
Lovforslagets § 11, stk. 3 foreslås ophævet, således at der ikke indføres særlige
regler vedr. tidsrummet for salg af stærke drikke 23. og 30. december.

Til nr. 2
Lovforslagets § 12, stk. 3 foreslås ophævet, således at der ikke indføres særlige
regler vedr. tidsrummet for salg af svage drikke 23. og 30. december.

Til nr. 3
Det foreslås, at der fortsat skal kunne gives lejlighedsbevilling til udskænkning af
stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 03.00 i forbindelse
med runde fødselsdage, bryllupper, foreningsjubilæer m.v.
Efter lovforslaget vil lejlighedsbevilling alene kunne gives lejlighedsbevilling til
udskænkning indtil kl. 02.00.

Til nr. 4
Det foreslås, at særlig bevilling skal kunne gives til udskænkning af stærke og svage
drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 03.00, når der er tale om lukkede
arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper, foreningsjubilæer
m.v. uden at særskilt lejlighedsbevilling skal søges for hvert enkelt arrangement.
Den foreslåede affattelse af § 13, stk. 6 skal ses i sammenhæng med
ændringsforslagets nr. 3, hvor det foreslås, at der fortsat skal være mulighed for at
opnå dispensation til udskænkning indtil kl. 03.00 på dagene søndag til torsdag.

