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Ændringsforslag 

til 

  

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af inatsisartutlov om 

alkohol  

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.  

  

Til § 1 

  

1. § 1, nr. 3, affattes således: 

”3. Efter § 26 affattes afsnitsoverskriften således: 

”Uddeling af gratis alkoholholdige drikke”.” 

 

2. § 1, nr. 4, affattes således: 

”4. I § 27 ophæves stk. 1- 2 og stk. 4-5. 

 

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.” 

 

Bemærkninger til forslaget 

  

Almindelige bemærkninger 

 

Forslag til ændring af inatsisartutlov om alkohol er blevet fremsat af Naalakkersuisut under 

Forårssamlingen 2019 på baggrund af 4 beslutningsforslag vedtaget af Inatsisartut under 

Efterårssamlingen 2018. Et af disse beslutningsforslag, omhandlede lempelse eller ophævelse 

af reklameforbuddet i § 27. I høringsmaterialet fremgik et lempet forslag. Forud for 1. 

behandlingen blev det lempede forslag, på baggrund af høringssvarene, ændret til en 

ophævelse af hele bestemmelsen. Hele § 27 blev foreslået ophævet med den begrundelse, at 

den i sin helhed omhandlede reklame. 

 

Under Forårssamlingen 2019 blev det under 1. behandlingen af forslag til ændring af 

inatsisartutlov om alkohol påpeget, at det ikke var hensigtsmæssigt, at § 27, stk. 3, blev 

ophævet, da en lovliggørelse af uddeling af gratis smagsprøver, ikke var hensigten med 

beslutningsforslaget om lempelse eller ophævelse af reklameforbuddet. Bestemmelsen 

foreslås derfor fastholdt, således at kun de øvrige dele af § 27 udgår.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

Ændringsforslaget indebærer, at afsnitsoverskriften efter den gældende inatsisartutlovs § 26 

ændres, som følge af at § 27, stk. 1, 2, 4 og 5 foreslås ophævet. 
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Til nr. 2 

Bestemmelsen viderefører de gældende regler om forbud mod udlevering af smagsprøver og 

lignende. Øl- og vinsmagning anses ikke for udlevering af smagsprøver, da dette er et 

arrangement. 

Bestemmelsen skal hindre en omgåelse af bestemmelsen om udskænkningstidsrum. 


