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Forslag til Landstingslov nr. xx af xxx 2000 om salg og udskænkning af 
alkoholholdige drikke. 

  

Generelle bemærkninger. 

I forbindelse med Landstingets vintersamling 2000 lovede Landsstyret at fremlægge 
et forslag til revision af Landstingsloven om udhandling og servering af 
alkoholholdige drikke for Landstinget. 

Landsstyret har ønsket, at der nu kræves alkoholbevilling til salg og udskænkning af 
både svage og stærke drikke mod før kun til salg eller udskænkning af stærke drikke. 
Dette betyder blandt andet, at 3,6-øl undergives begrænsninger i udsalgstid m.v. 

Landsstyret har fundet, at de svage drikke så vidt muligt bør reguleres på samme 
måde som de stærke drikke. Herunder at kommunalbestyrelserne ved grov 
tilsidesættelse af lovens bestemmelser - også for så vidt angår de svage drikke - skal 
kunne fratage sælgere eller restauratører bevillingen til salg eller udskænkning 
midlertidigt eller permanent.  

Som noget nyt, har Landsstyret ønsket indført en mulighed for, at der såfremt dette 
skønnes hensigtsmæssigt kan gives alkoholbevilling alene til salg eller udskænkning 
af svage drikke.  

I alkoholbevillingerne angives bevillingens dækningsområdet. For at effektivisere 
kontrollen indføres helt faste typer af bevillinger. Allerede gældende 
alkoholbevillinger er dog forsat gældende til udløb eller permanent inddragelse og 
omfatter fra om med lovens vedtagelse henholdsvis salg eller udskænkning af både 
stærke og svage drikke. 

Sondringen mellem stærke og svage drikke er ikke ophævet, idet det har været 
hensigten at give kommunerne mulighed for at tillade en omsætning ved salg af 
svage drikke i kiosker, bagerier, videobutikker m.v., som i dag lovligt kan sælge 
svage alkoholholdige drikke. Disse butikker skal fremover have samme godkendelse, 
som gælder for alkoholbevilling til stærke drikke, herunder også lokalemæssig 
godkendelse og underlægges samme ordensmæssige krav, som gælder salg af stærke 
drikke, herunder kravet om forbud mod salg til mindreårige eller berusede personer.  

Det har været hensigten at regulere tidsrummet, salget eller udskænkningen sker på 
samt at underlægge butikkerne samme krav, restriktioner og tilsyn, som gælder for 
virksomheder, der i dag sælger stærke alkoholholdige drikke. 



Ved indførelse af alkoholbevilling til salg af svage drikke bliver det mere synligt for 
kunderne om virksomheden har alkoholbevilling - der skal være synligt ophængt - 
eller ej. Bevillingen kan på samme måde, som det gælder for de nuværende 
alkoholbevillinger, af kommunalbestyrelsen fratages for en periode eller permanent. 
Endelig skal sælgere af svage drikke nu personligt opfylde de krav, der stilles til at få 
alkoholbevilling. 

I den nugældende lov er indsat bestemmelser om Landstingets Alkoholpolitiske 
Udvalg. I henhold til Landstingsloven om Landstinget og Landsstyret kan 
Landstinget nedsætte egne stående eller midlertidig udvalg. Landstingsudvalg bør 
ikke reguleres i anden lovgivning end Landstingsloven om Landstinget og 
Landsstyret og Landstingets Alkoholpolitiske Udvalg er derfor udtaget af 
lovforslaget. 

Da Landsstyret allerede har nedsat et Alkohol- og Narkotikaråd til at rådgive sig i 
bl.a. alkoholspørgsmål, har det været naturligt, at indpasse dette i loven i forbindelse 
med ændringen af loven. Alkohol- og Narkotikarådet bliver herefter et lovfæstet 
udvalg. Landsstyret lovede på Landtingets vintersamling 2000 at indpasse Alkohol- 
og Narkotikarådet i forslaget til ny alkohollov. Dette er således sket. 

Forslaget indeholder videre en ligestilling mellem de offentlige institutioners og 
privates butikker, hoteller, restaurationer og skibe, idet den hidtidige fritagelse for de 
offentlige institutioner for krav om alkoholbevilling ophæves. Dette sker med 
henvisning til, at de fleste offentligt ejede selskaber, der driver den slags 
virksomhed, i dag selv ønsker at operere på markedsmæssige forhold. Landsstyret 
ser på denne baggrund ingen grund til at friholde de offentlige institutioner og 
virksomheder fra kravet om alkoholbevilling og underlæggelse af det normale 
kommunale tilsyn. Særreglerne vedrørende næringsbreve i nærings- og anden 
lovgivning er fortsat gældende for de offentlige institutioner og virksomheder. 

Den del af lukketiden i restaurationer og udskænkningssteder, hvor der må befinde 
sig gæster i lokalerne foreslås udvidet fra 30 minutter til 1 time. Dette gøres af 
praktiske årsager, idet det har vist sig at være et stort problem at kunne overholde de 
30 minutter på de store steder. En mere rolig tømning af lokalerne fører forhåbentlig 
samtidig til færre ordensmæssige problemer i forbindelse med lukningen af 
restaurationer og udskænkningssteder. Det er ikke hensigten at åbne for "smugsalg" 
på denne måde. Såfremt en bevillingshaver gribes i at udskænke i lukketiden, kan 
bevillingen fratages ham for en måned, i gentagelsestilfælde permanent. 

Der indføres hjemmel for konfiskation til fordel for Landskassen af 
hjemmefremstillede alkoholholdige drikke, samt ingredienser og de hjælpemidler, 
der sædvanligvis alene anvendes til ulovlig hjemmefremstilling af alkoholholdige 
drikke. 

Videre indføres hjemmel for Landsstyret til at opkræve gebyr for alkoholbevillinger 
og lejlighedsbevillinger. 



Endelig er de gamle, nu forældede betegnelser "udhandling" og "servering" generelt 
erstattet af de mere nutidige betegnelser "salg" og "udskænkning". Ændringen er af 
redaktionel karakter og der er ikke sket nogen udvidelse ved anvendelse af ordet 
"salg" i forhold til "udhandling". 

Loven foreslås sat i kraft den 1. januar 2001. Der vil med denne ikrafttrædelsesdato 
være mulighed for at få foretaget de nødvendige ændringer af gældende 
bekendtgørelser på området og få fremstillet nye formularer til brug for såvel 
ansøgninger som alkoholbevillinger. 

Af praktiske årsager foreslås § 12, stk. 1 samt kravet i § 3 om alkoholbevilling for så 
vidt angår svage drikke først at træde i kraft med virksning fra 1. august 2001. Dette 
er alene begrundet i praktiske forhold. 

Loven har været til høring hos de grønlandske kommuner, KANUKOKA, 
Borgerrådet i Kangerlussuaq, Rigsombudsmanden i Grønland, Politimesteren, 
Grønlands Arbejdsgiverforening, Arbejdsgiverorganisationen vedrørende Handel, 
Service og Transporterhvervene i Grønland, PAARISA, Direktoratet for Sociale 
Anliggender og Arbejdsmarked, Direktoratet for Sundhed og Miljø, 
Skattedirektoratet, Økonomidirektoratet, Nuuk Imeq A/S, Alkohol- og 
Narkotikarådet, brancheudvalgsrepræsentant Helge Tang, Hotel Godthåb A/S, 
brancheudvalgsrepræsentant Magnus Agerskov, Hotel Hans Egede A/S, 
brancheudvalgsrepræsentant Arne Amstrup, Nota Bene A/S, advokat Nicholas 
Symes og KNI Pilersuisoq A/S.  

De modtagne høringssvar er indarbejdet i fornødent omfang. 

Loven forventes ikke at medføre væsentligt forøgede administrative eller 
økonomiske konsekvenser. 

  

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser. 

Til § 1.  

Denne bestemmelse, der med ændringer svarer til den tidligere lovs §§ 1 og 2, 
definerer lovens afgørende begreber: "alkoholholdige drikke", "stærke drikke", 
"svage drikke". Grænsen mellem svage og stærke drikke følger den gældende 
alkohollovs fastsatte undergrænse for stærke drikke.  

 
Til § 2. 

Bestemmelsen svarer til den tidligere lovs § 3. Bestemmelsen fastslår, at der kræves 
alkoholbevilling til salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke, samt at der 
som hovedregel kræves næringsbrev efter den gældende næringslovgivning for at 
kunne få en alkoholbevilling, jf. dog § 3. 



Som noget nyt er offentlige institutioners butikker, hoteller, restaurationer og skibe 
nu kun undtaget fra krav om alkoholbevilling og næringsbrev, såfremt dette fremgår 
af anden lovgivning. Formålet med dette har været at ligestille privates og offentlige 
institutioners butikker, hoteller, restauranter og skibe, samt at lade 
kommunalbetyrelserne bestemme om disse skal kunne sælge eller udskænke 
alkoholdige drikke, udføre tilsyn og fastsætte eventuelle betingelser for salget eller 
udskænkningen.  

 
Til § 3. 

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere alkohollovs § 5, dog er svage 
drikke nu som en konsekvens af loven lagt ind under bevillingssystemet.  

Bestemmelsen i stk. 1 angiver den udstedende myndigheds stedlige kompetence. 

Bestemmelsen i stk. 2 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at øve en afgørende 
indflydelse på de lokale forhold med hensyn til, hvor der ønskes etableret salgs- og 
udskænkningssteder og på hvilke arter af udskænkningssteder, der ønskes. 

Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen anlægger sammenhængende 
samfundsmæssige betragtninger under hensyntagen til ædrueligheden og sociale og 
politimæssige forhold i forbindelse med den nærmere planlægning af kommunens 
politik på bevillingsområdet. 

Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den her foreslåede bestemmelse f.eks. 
nægte at udstede alkoholbevilling til virksomheder, der er beliggende i rene 
beboelsesområder eller f.eks. i umiddelbar nærhed af en sportspladser, sportshaller, 
undervisningsinstitutioner eller andre lokaliteter, hvor unge mennesker normalt 
holder til.  

Kantiner, cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør som 
hidtil ikke kunne sælge stærke drikke. Det overlades til kommunalbestyrelsernes 
skøn om man ønsker at give disse udskænkningssteder mulighed for at udskænke 
svage drikke eller være alkoholfrie samlingssteder. For så vidt angår kantiner, må 
sådanne normalt være alkoholfrie som en konsekvens af landstingets henstilling fra 
1985 om forbud mod drikkeri på arbejdspladser. Medborgerhuse forudsættes altid at 
være alkoholfrie. Som noget nyt er i § 13, stk. 2 indsat en særlig regel om 
udskænkning fra lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster. Der henvises 
til bemærkningerne vedrørende denne særlige gruppe af udskænkningssteder under 
bemærkningerne til § 13, stk. 2.  

Alkoholbevillinger bør heller ikke udstedes til småbutikker, herunder kiosker, når 
omsætningen af stærke drikke må påregnes at blive den altafgørende indtægtskilde 
for indehaveren. Dog bemærkes, at kommunalbestyrelsen efter omstændighederne 
skal kunne lempe kravene over for private næringsdrivende i mindre byer og bygder 
af hensyn til pågældendes mulighed for at kunne konkurrere med en offentlig butik. 



Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i bestemmelsen påbyde betingelser, der er 
egnet til at tilstræbe et bedre restaurationsmiljø ved f.eks. at betinge en bevilling af, 
at der samtidig skal være mulighed for servering af mad, således at egentlige 
værtshuse kan afskaffes eller reduceres i antal. 

Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om, hvilke betingelser, der kan stilles, 
jf. forslagets § 24, stk. 2. Der er ikke umiddelbar ankeadgang, men mulighed for at 
udnytte den almindelige forvaltningsretslige rekurs. 

Bestemmelsen i stk 3 angiver de typer af ordinære bevillinger, der anvendes. For at 
lette kontrollen og udstedelsen angives bevillingstypen på selve bevillingen. Ud over 
de i bestemmelsen angivne typer findes således særlige § 13, stk. 2-bevillinger, jf. § 
13, stk. 2 og lejlighedsbevillinger, jf. §§ 8, 13 og 24. 

Vedrørende stk. 4 skal det klart fremgå af bevillingen, hvilket lokale eller hvilke 
lokaler, der konkret må anvendes til salg eller udskænkning af stærke og svage 
drikke. 

I stk. 5 fastsættes, at det er et krav af hensyn til kontrol, at bevillingen anbringes klart 
synligt i butikslokalet eller udskænkningslokalet. Såfremt en bevilling af en eller 
anden grund bliver ulæselig, skal nyt duplikat af bevillingen straks fremskaffes og 
hænges op i stedet.  

Den nuværende bevillingsperiode i stk. 6 på 3 år fastholdes uændret ud fra ønsket 
om at en kommunalbestyrelse skal have mulighed for forholdsvis hurtigt at kunne 
anvende landstingslovens bestemmelser i forbindelse med ændringer i den af 
kommunalbestyrelsen ønskede alkoholpolitik. Det påhviler den enkelte 
kommunalbestyrelse at føre kontrol med reglernes overholdelse, idet det bemærkes, 
at det følger af de almindelige forvaltningsretlige principper, at en bevilling, der 
udløber, ikke må nægtes fornyet på rent skønsmæssigt grundlag, såfremt 
bevillingshaveren fortsat opfylder betingelserne for at opnå alkoholbevilling.  

Bevillinger med en kortere gyldighedsperiode end 3 år må kun udstedes 
undtagelsesvis, f.eks. til sæsonforretninger. 

Bestemmelsen giver tillige adgang til udstedelse af midlertidige bevillinger i 
forbindelse med f.eks. fornyelsesansøgninger. Sådanne midlertidige tilladelser er dog 
kun gældende, indtil der afholdes kommunalbestyrelsesmøde, og skal hovedsagelig 
benyttes i de kommuner, hvor der er relativ lang tid mellem de enkelte 
kommunalbestyrelsesmøder. 

Bestemmelsen i stk. 7 regulerer den situation, hvor der er langt mellem 
kommunalbestyrelsesmøderne og hvor en afgørelse på en bevillingsansøgning kan 
være meget længe undervejs. Bestemmelsen bør anvendes med varsomhed og det 
skal pointeres over for bevillingsansøgeren at tilladelsen er midlertidig, at den kun er 
gældende til endelig afgørelse foreligger og at tilladelsen ikke på nogen måde kan 
tillægges nogen betydning i forhold til kommunalbestyrelsens behandling af 
bevillingsansøgningen. 



Stk. 8 fastslår, at alkoholbevillinger i forbindelse med kommunalbestyrelsens 
løbende kontrol tages op til fornyet overvejelse, såfremt der sker væsentlige 
ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold, herunder økonomiske forhold, idet 
et væsentligt kriterium for at kunne få alkoholbevilling er, at man formodes at kunne 
drive salgs- eller udskænkningssted på betryggende måde. Der skal for at man kan 
inddrage bevillinger tidsbegrænset eller permanent være tale om væsentlige 
ændringer eller tale om gentagne grove forsømmelser. 

 
Til § 4. 

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere § 6. Kravene til de personer, der 
ønsker at få alkoholbevilling svarer til de hidtil gældende regler. Selskaber skal have 
alkoholbevilling uanset selskabsformen, idet selskabets adgang til at drive næring 
følger af bestemmelserne i næringslovgivningen. 

Det foreslås at landsstyrets godkendelse fortsat skal indhentes når der undtagelsesvis 
ønskes meddelt dispensation. Det er dog en forudsætning, at kommunalbestyrelsen 
forinden har behandlet sagen og fremsendt en indstilling til landsstyret. 

De særlige finansieringsbestemmelser er i lighed med tidligere opstillet for at undgå 
konkurrenceforvridning på området. 

Næringslovenes betingelser for at drive næring skal til stadighed være opfyldt. Er 
dette ikke tilfældet, inddrages næringsbrevet, hvorefter alkoholbevillingen tillige skal 
inddrages. 

Bestemmelsen i stk. 5-7 er indsat for at sikre en klarere definition af, hvornår der er 
tale om egentlig udskænkningsvirksomhed, der kræver alkoholbevilling og hvornår 
der er tale om lejlighedsvise foreningsarrangementer og skal ses i sammenhæng med 
bestemmelsen i § 8 om lejlighedsbevillinger. 

Specielt vedrørende stk. 13 skal bemærkes, at stykket er nyt og indsat som en 
konsekevens af, at den tidligere fritagelse for alkoholbevillinger til de offentlige 
institutioners butikker, hoteller, restaurationer og skibe offentlige selskaber 
bortfalder. Dispensationen kan gives i forbindelse med drift af butikker i bygder og 
er begrundet i praktiske forhold. 

 
Til § 5.  

Bestemmelsen er uændret videreført fra den hidtil gældende lovgivning. En 
alkoholbevilling falder således ikke automatisk i arv til en efterlevende ægtefælle. 
Bestemmelsen i stk. 2 giver en eventuel efterlevende ægtefælle mulighed for at drive 
virksomheden videre i en periode på op til 1 år, hvorefter den pågældende selv må 
ansøge om bevilling. 



En alkoholbevilling er også fortsat gyldig i tilfælde af betalingsstandsning eller 
akkordforhandlinger, selv om disse efterfølges af konkurs. 

Bestemmelsen om, at en alkoholbevilling bortfalder, når bestemmelserne i 4 ikke 
længere er opfyldt, gælder tilsvarende med hensyn til godkendelse af en bestyrer. 

 
Til § 6. 

Bestemmelsen fastholder kommunalbestyrelsens kompetence til at kunne inddrage 
en alkoholbevilling ved misligholdelse, herunder også midlertidig inddragelse af en 
bevilling, når forholdene ikke findes at være så grove, at der skal ske permanent 
inddragelse. 

Formålet med bestemmelsen er dels at give de lokale myndigheder nogle redskaber, 
der giver mulighed for at begrænse alkoholmisbruget, dels at styrke samarbejdet 
mellem kommunalbestyrelsen og det lokale politi. 

I første omgang foreslås en bevilling inddraget i en måned. Forbedres forholdene 
herefter ikke, kan bevillingen inddrages permanent. 

Når der er tale om førstegangsforseelser eller mindre grove forsømmelser bør der 
gives skriftlig advarsel med anførelse af, at gentagelser kan medføre inddragelse af 
bevillingen. 

Kommunalbestyrelsen har således fortsat pligt til at holde øje med forholdene og er 
forpligtet til at gribe ind, når der er tale om forsømmelser i driften. 
Kommunalbestyrelsen kan foranledige foretaget inspektionsbesøg, jf. § 23, 
undersøge konkrete klager eller handle på baggrund af indstillinger fra politiet. 

 
Til § 7. 

Bestemmelsen er uændret videreført fra den gældende lov. 

 
Til § 8. 

Bestemmelsen i stk. 1 fastslår, at der skal søges lejlighedsbevilling til 
foreningssammenkomster og lignende, der afholdes i forsamlingshuse m.v., når der 
udskænkes stærke eller svage drikke, og den enkelte gæst skal erlægge betaling 
herfor under en eller anden form. 

Bestemmelsen fastslår, at der ikke skal meddeles lejlighedsbevilling til private 
sammenkomster. Ved sådanne forstås familiefester og lignende lukkede fester for en 
snæver kreds af personer, som har en særlig tilknytning til hinanden og det 
fortrinsvis er af pladsmæssige årsager, festen holdes i selskabslokale eller lignende. 



I stk. 2 er det pointeret, at kravet om lejlighedsbevilling kræves, uanset at 
udskænkningen alene er til klubbens eller foreningens medlemmer. Bestemmelsen er 
opstrammet for at undgå omgåelse af de generelle regler om udskænkning. 

 
Til § 9. 

Bestemmelsen er uændret overført fra den hidtidge lovgivning og fastslår, at 
udskænkningslokaler, herunder restaurationslokaler skal være godkendt, før de tages 
i brug. Der skal som minimum foreligge godkendelse fra bygningsmyndigheden 
(ibrugtagningstilladelse), brandmyndigheden, sundhedsmyndigheden og 
Arbejdstilsynet. 

Dog kan kommunalbestyrelsen dispensere i særlige tilfælde, hvis den endelige 
godkendelse mangler, når der alene er tale om uvæsentlige mangler, som ikke 
vedrører sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold. 

 
Til § 10. 

Som hidtil foreslås det at stærke drikke ikke må sælges ud af huset fra 
udskænkningssteder, undtagen hvis dette sker i forbindelse med Diner Transportable. 
Bestemmelsen udvides til nu også at omfatte svage drikke.  

Samtidig betyder det, at gæster i restauranter og andre udskænkningslokaler ikke må 
købe stærke eller svage drikke med henblik på at medbringe disse fra 
udskænkningsstedet. 

 
Til § 11. 

Bestemmelsen i stk. 1 angår normalt salg af stærke drikke. Det foreslås at disse kan 
sælges således: 

Mandag - fredag lørdag søndag 

09.00 - 18.00 09.00 - 13.00 nej 

Bestemmelsen i stk. 3 er ny og ønskes indført af hensyn til en rolig afvikling af salg 
af stærke drikke forud for juleaftensdag og nytårsaftensdag i de år, hvor 23. 
december og 30. december måtte falde i en weekend. Hensigten er at åbne mulighed 
for at stærke drikke i lighed med svage drikke vil kunne købes ind til jul og nytår 
med et roligt forløb. 

 
Til § 12. 



Bestemmelsen angår normalt salg af svage drikke. Det foreslås at disse kan sælges 
således: 

mandag - fredag lørdag søndag 

09.00 - 18.00 09.00 - 13.00 nej 

Bestemmelsen i stk. 3 er ny og ønskes indført af hensyn til en rolig afvikling af salg 
af stærke drikke forud for juleaftensdag og nytårsaftensdag i de år, hvor 23. 
december og 30. december måtte falde i en weekend. Hensigten er at åbne mulighed 
for at svage drikke i lighed med stærke drikke vil kunne købes ind til jul og nytår 
med et roligt forløb. 

 
Til § 13. 

Bestemmelsen i stk. 1 fastlægger det normale udskænkningstidsrum for både stærke 
og svage drikke således: 

mandag - torsdag fredag - lørdag søndag 

12.00 - 24.00 12.00 - 03.00 12.00 - 24.00 

Disse tidspunkter følger, hvad der i den gældende lovgivning er gældende for stærke 
drikke.  

Bestemmelsen i stk. 2 åbner op for at kommunalbestyrelsen kan give en særlig 
alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster. 
Landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om, hvad der forstås ved 
"lufthavnskiosker" og "hoteller med overnattende gæster" m.v., jf. § 24, stk. 7. 

Bevillingen kan gives for hele det nedennævnte maksimale tidsrum eller for en del af 
dette. 

Det maksimale tidsrum angives således: 

mandag - fredag lørdag søndag 

06.00 - 12.00 06.00 - 12.00 06.00 - 12.00 

Det af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsrum skal angives i bevillingen. 

Bestemmelsen i stk. 3 er en videreførelse af de begrænsninger, der i dag er 
gældende, jfr. Bekendtgørelse om tidsrum for udhandling og servering af stærke og 
svage drikke. 



Bestemmelsen i stk. 4 er en videreførelse af bestemmelse fastsat i den ovennævnte 
bekendtgørelse. 

Bestemmelsen i stk. 5 åbner op for at der vil kunne gives lejlighedsbevilling til 
private sammenkomster som familiefester og andre lukkede fester i lejede lokaler i 
tidsrum, der går ud over det normale udskænkningstidsrum søndag til torsdag. 
Bestemmelsen omfatter ikke den situation, at festen holdes i lokale, der er omfattet 
af en bevillingshavers alkoholbevilling, jf. stk. 6.  

Bestemmelsen i stk. 6 åbner op for at der vil kunne gives generel tilladelse til private 
sammenkomster som familiefester og andre lukkede fester i lejede 
udskænkningslokaler hos en bevillingshaver i tidsrum, der går ud over den normale 
udskænkningstidsrum søndag til torsdag uden at dette kræver lejlighedsbevilling i 
hvert enkelt tilfælde.  

For at minimere kommunalbestyrelsens administration foreslås, at der kan gives en 
generel tilladelse der påtegnes bevillingen. Udskænkningen omfatter kun, hvad der i 
bevillingshaverens bevilling er givet tilladelse til. 

Af hensyn til politiets kontrol skal bevillingshaveren i hvert enkelt tilfælde give 
meddelelse til det lokale politi senest dagen før arrangementets afholdelse. 
Arrangementet skal være et lukket arrangement og bestemmelsen må ikke bruges til 
omgåelse af det generelle udskænkningstidsrum. 

Bestemmelserne i stk. 5 og 6 omfatter også Landstingsvalg. 

 
Til § 16. 

Bestemmelsen er uændret og viderefører de gældende bestemmelser om forbud mod 
hjemmefremstilling af alle slags stærke eller svage drikke.  

 
Til § 17. 

Bestemmelsen forbyder udlevering af smagsprøver og lignende i udstillingslokaler 
uanset om der betales herfor eller ikke og er indsat for at hindre omgåelse af 
bestemmelsen om udskænkningstidsrum. 

 
Til § 18. 

Bestemmelsen er en videreførelse af de hidtidige bestemmelser. Bestemmelsen 
forbyder bl.a. salg af stærke og nu også svage drikke til unge under 18 år og allerede 
berusede personer fra butikker. 

Vedrørende bestemmelsen i stk. 4, hvorefter det er bevillingshaverens ansvar at sikre 
sig dokumentation for at en person er fyldt 18 år, skal særligt bemærkes, at der er 



tale om et objektivt ansvar, jf. § 27, stk. 5, som er uændret fra den hidtidige 
lovgivning.  

Bestemmelsen i stk. 5, der er videreført fra den hidtidige lovgivning fastslår, at 
personer under 18 år kun må opholde sig i udskænkningslokaler, når den voksne 
ledsager er forældre, værge eller andre voksne, som har et særligt ansvar for den 
pågældende. Bestemmelsen udelukker således at den voksne ledsager f.eks. er en 18-
årig kammerat til en 17-årig. 

For så vidt angår overtrædelser af disse bestemmelser bemærkes, at 
bevillingshaveren kan idømmes bøde, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes 
pågældende som forsætlig eller uagtsom, jf. § 27, stk. 5.  

 
Til § 19. 

Det skal bemærkes, at bevillingshaveren kan idømmes bøde for overtrædelse af 
bestemmelsen i stk.1, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som 
forsætlig eller uagtsom, jf. nærmere § 27, stk. 5. 

Bestemmelsen i stk. 2 fastslår, at der skal kunne købes bestemte typer af alkoholfrie 
drikkevarer og at isvand altid skal være gratis til rådighed i en 
udskænkningsvirksomhed. 

Bestemmelsen i stk. 3 er uændret og skal ses i sammenhæng med bemærkningerne 
til § 26, stk. 2. 

 
Til § 20. 

Bestemmelsen indebærer, at politiet får hjemmel til at gribe ind og beordre 
øjeblikkelig lukning for salg eller udskænkning af stærke eller svage drikke for 
resten af dagen i tilfælde af uro eller grove overtrædelser af bestemmelserne i denne 
landstingslov eller anden lovgivning, f.eks. kriminalloven eller politivedtægten. 

Hjemmelen giver alene politiet mulighed for at stoppe for salg eller udskænkning af 
stærke eller svage drikke for resten af dagen eller aftenen. En sådan lukning skal 
straks indberettes til kommunalbestyrelsen, idet det er kommunalbestyrelsens 
kompetenceområde at tage stilling til, om der skal foretages yderligere indgreb over 
for bevillingshaveren, herunder eventuel beslutning om inddragelse af en bevilling 
på baggrund af forsømmelse, jf. § 6. 

 
Til § 21. 

Bestemmelsen foreslår en forlængelse af opholdstiden i udskænkningslokaler efter 
lukketid fra de nuværende 30 minutter til en time. Dette påregnes at kunne føre til et 
roligere og mere afslappet udskænkningsmiljø, idet det dog bemærkes, at der ikke 



umiddelbart før udskænkningen skal stoppes må udskænkes stærke eller svage 
drikke i et kvantum, som ikke med rimelighed kan indtages i den tilbageværende 
opholdstid eller som iøvrigt må påregnes at føre til væsentlig beruselse. 

 
Til § 23. 

Bestemmelsen fastslår tilsynsmyndighedernes ret til at kontrollere, om der sker 
overtrædelse af landstingslovens bestemmelser, herunder om eventuelle særlige 
betingelser, som er pålagt en bevillingshaver med hjemmel i loven, er fulgt. 

 
Til § 24. 

Bestemmelsen i stk. 1 er en videreførelse af den hidtidige lovgivning og giver 
landsstyret hjemmel til at fastsætte nærmere regler om udstedelse og inddragelse af 
alkoholbevillinger og om særlige betingelser, der kan stilles. 

Bestemmelsen i stk. 4 er ny og giver Landsstyret mulighed for at fastsætte gebyr for 
alkohol- og lejlighedsbevillinger samt påtegninger. 

Bestemmelsen i stk. 7 er ny og giver Landsstyret hjemmel til udstedelse af nærmere 
regler vedrørende de særlige bevillinger, der efter § 13, stk. 2 kan gives. 

 
Til § 25. 

Bestemmelsen, der er videreført fra den hidtidige lovgivning giver adgang til, at 
landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om krav til indretning og benyttelse 
af lokaler, herunder stille krav til særlig indretning. 

Der kan fastsættes bestemmelser med henblik på opretholdelse af ro og orden 
herunder bestemmelser om særlige krav til personale som f.eks. dørvogterfunktion 
og minimumsalder samt, hvor mange gæster, der må indlades på udskæningssteder. 

Der kan fastsættes bestemmelser til sikring af at en virksomhed ikke er til gene for 
andre, således f.eks. bestemmelse om ryddeligholdelse i og i umiddelbar forbindelse 
med forretningsstedet. 

Der kan fastsættes bestemmelse om tilsynsmyndigheder, idet det bemærkes, at 
kravene skal koordineres med andre myndigheders krav. 

Bestemmelsens formål er dels at sikre opfyldelsen af en række generelle 
minimumskrav, dels at give de lokale myndigheder stor indflydelse på forholdene 
med hensyn til miljøet omkring salg og udskænkning af stærke og svage drikke. 

 
Til § 26. 



Bestemmelsen er videreført fra den hidtidige lovgivning og medfører ingen ændring 
i den kompetence, der hidtil har været tillagt landsstyret for så vidt angår eventuelle 
beslutninger om såvel landsdækkende som lokale restriktioner. 

Bestemmelsen i stk. 2, hvorefter der kan fastsættes bestemmelser om pris- og 
avancestop er indsat med henblik på at begrænse den økonomiske interesse i salg og 
udskænkning af stærke og svage drikke. 

Bestemmelsen kan efter omstændighederne anvendes for alle stærke eller svage 
drikke eller for enkelte produkter. Bestemmelsen kan anvendes for salg, henholdsvis 
udskænkning hver for sig.  

 
Til § 27. 

I forslaget er der foretaget konsekvensrettelser i stk. 1, således at der kan idømmes 
bøde for overtrædelse af betingelser, som kommunalbestyrelsen kan fastsætte med 
hjemmel i § 3, stk. 5. 

Bestemmelsen i stk. 2 fastslår specielt, at alle, der medvirker til overtrædelse af 
lovens bestemmelser, kan idømmes bøde. 

De øvrige bestemmelser er uændret. Specielt bemærkes det objektive ansvar, som en 
bevillingshaver har i medfør af stk. 5 for overtrædelser, der begås af de ansatte i 
virksomheden. 

 
Til § 28. 

Bestemmelsen fastslår, at landsstyret er ankemyndighed. Det er videre fastslået, at 
kommunalbestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt, være begrundet, indeholde 
klagevejledning og oplysning om klagefrist. 

Det er særligt lovfæstet, at en eventuel klage over afslag fra kommunalbestyrelsen 
ikke skal have opsættende virkning. 

 
Til § 29. 

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2001, idet der skal være tid til 
udarbejdelse af nødvendiggjorte ændringer i eksisterende bekendtgørelser på 
alkoholområdet. 

Med bestemmelsen i stk. 2 er det ønsket at sikre, at nugældende bekendtgørelser og 
andre forskrifter på alkoholområdet forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes 
af nye efter denne lov. Dog ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29. af 27. 
november 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke drikke med det 
samme, idet bekendtgørelsens bestemmelser nu er indarbejdet i denne lov. 



Den foreslåede delte ikrafttræden i stk. 4 og 5 har to begrundelser.  

Dels må det forventes, at en del kiosker, videoforretninger m.v., der i dag lovligt kan 
sælge svage drikke vil ansøge om alkoholbevilling. For at kunne få de nødvendige 
godkendelser på plads og for at få behandlet sådanne ansøgninger i 
kommunalbestyrelserne i god tid, foreslås ikraftsættelsen af krav om 
alkoholbevilling og de dermed forbundne krav om lokalegodkendelse mv. udsat til 1. 
august 2001.  

Dels er den foreslået for at sikre, at KNI Pilersuisoq A/S kan tage højde for 
ændringerne i forbindelse med forsyningssituationen. KNI Pilersuisoq A/S har 
vurderet at ændringen af reglerne vedrørende tidspunkter for salg af svage drikke vil 
forventes at medføre et drastisk fald i salget af svagt øl, som vil medføre at en stor 
del af lagerbeholdningerne vil datoudløbe før salg, med et stort tab for selskabet til 
følge, hvis ændringen indføres med virkning fra 1. januar 2001.  

KNI Pilersuisoq A/S har meddelt, at selskabet først vil kunne tage højde for 
ændringen ved disponeringen af vinterforsyningerne til sæsonen 2001-2002. § 16, 
stk. 1, foreslås derfor først at træde i kraft med virkning fra den 1. august 2001, da de 
første forsyningsskibe til Qaanaaq og Ittoqqortoormiit forventes at ankomme ultimo 
juli 2001. 

  

 

BILAG 1 

"Normaltidspunkter" for salg af stærke og svage drikke. 

  

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

00 - 
01 

              

01 - 
02 

              

02 - 
03 

              

03 - 
04 

              

04 -               



05 

05 - 
06 

              

06 - 
07 

              

07 - 
08 

              

08- 09               

09 - 
10 

begge begge begge begge begge begge   

10 - 
11 

begge begge begge begge begge begge   

11 - 
12 

begge begge begge begge begge begge   

12 - 
13 

begge begge begge begge begge begge   

13 - 
14 

begge begge begge begge begge     

14 - 
15 

begge begge begge begge begge     

15 - 
16 

begge begge begge begge begge     

16 - 
17 

begge begge begge begge begge     

17 - 
18 

begge begge begge begge begge     

18 - 
19 

              

19 - 
20 

              

20 -               



21 

21 - 
22 

              

22 - 
23 

              

23 - 
24 

              

begge = salg af både stærke og svage drikke 
svage = kun tilladelse til salg af svage drikke 

  

 

BILAG 2 

"Normaltider" for udskænkning af stærke og svage drikke. 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

00 - 
01 

          begge begge  

01 - 
02 

          begge begge 

02 - 
03 

          begge begge 

03 - 
04 

              

04 - 
05 

              

05 - 
06 

              

06 - 
07 

speciel speciel speciel speciel speciel speciel speciel 

07 - speciel speciel speciel speciel speciel speciel speciel 



08 

08 - 
09 

speciel speciel speciel speciel speciel speciel speciel 

09 - 
10 

speciel speciel speciel speciel speciel speciel speciel 

10 -11 speciel speciel speciel speciel speciel speciel speciel 

11 - 
12 

speciel speciel speciel speciel speciel speciel speciel 

12 - 
13 

begge begge begge begge begge begge begge 

13 - 
14 

begge begge begge begge begge begge begge 

14 - 
15 

begge begge begge begge begge begge begge 

15 - 
16 

begge begge begge begge begge begge begge 

16 - 
17 

begge begge begge begge begge begge begge 

17 - 
18 

begge begge begge begge begge begge begge 

18 - 
19 

begge begge begge begge begge begge begge 

19 - 
20 

begge begge begge begge begge begge begge 

20 - 
21 

begge begge begge begge begge begge begge 

21 - 
22 

begge begge begge begge begge begge begge 

22 - 
23 

begge begge begge begge begge begge begge 

23 - begge begge begge begge begge begge begge 



24 

begge = udskænkning af både stærke og svage drikke tilladt, 
speciel = mulighed for tilladelse til "lufthavnskiosker" og "hoteller med overnattende 
gæster" 


