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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 3. behandlingen.
Til § 1
1. I § 1 indsættes som nyt nr. 1:
”1. Overalt i loven ændres ”03.00” til: ”04.00”.”
§ 1, nr. 1-9, bliver herefter § 1, nr. 2-10.
2. Efter § 1, nr. 2, der bliver nr. 3, indsættes som nyt nummer:
”01. I § 26, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nr. 4:
”4) På nætter, der leder op til en fridag fra kl. 12.00-04.00. Ved fridage forstås helligdage, jf.
§ 2, stk. 7.””
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. På baggrund af debatten blev der på FM2019/57 fremsat forslag om
at udvide åbningstiden for udskænkning af alkohol, således at udskænkning efter § 26 tillades
til klokken 04.00 på nætter efter fredage og lørdage samt på nætter der leder op til en fridag.
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Tidsrummet for udskænkning af alkoholholdige drikke udvides således, at udskænkning kan
finde sted fredag og lørdag fra kl. 12.00-04.00. Udskænkning af alkoholholdige drikke kan
således ske i et udvidet tidsrum, da den hidtidige tidsgrænse var sat til kl. 03.00. Udvidelsen
giver borgere en større fleksibilitet i forhold til at indtage alkoholholdige drikke på
udskænkningssteder.
For lejlighedsbevillinger kan udskænkning fortsat ske mellem kl. 12.00-24.00.
Kommunalbestyrelsens mulighed for at dispensere er imidlertid som følge af
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ændringsforslaget udvidet fra kl. 03.00 til kl. 04.00 på fredage, lørdage og dage, der leder op
til en fridag.
Derudover må der udskænkes alkoholholdige drikke til kl. 04.00 på nytårsaftensdag og 2.
juledag.
Der er med ændringsforslaget kun ændret i tidspunkterne for hvornår alkoholholdige drikke
kan indtages på udskænkningssteder, og ikke i forhold til de materielle betingelser for
tildeling af eventuel dispensation.
For at undgå mulige fortolkningsspørgsmål om nærværende forslag skal opmærksomheden
henledes på § 26, stk. 6, der forbliver i kraft. Udskænkningssteder må holdes åbent op til en
time efter udskænkning skal ophøre, således at udskænkningssteder må holde åbent til kl.
05.00 på eksempelvis en fredag og lørdag, da udskænkning skal ophøre kl. 04.00. For
nærmere omkring stk. 6 henvises til de specielle bemærkninger.
Til nr. 2
Udvidelsen af tidsrummet for udskænkning til kl. 04.00 gælder ikke kun fredag og lørdag,
men også dage, der leder op til en fridag. Det er valgt, at gengive beslutningsforslagets brug
af ordvalg i form af ”fridag” i stedet for ”søgnehelligdage”. Ud fra bevillingsmæssige og
lovtekniske synspunkter er det fundet hensigtsmæssigt at definere, hvad der forstås ved en
fridag. Gældende ret opererer allerede med begrebet helligdag, som er defineret i § 2, stk. 7 i
Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol, og dette begreb er således anvendt i
udformningen af bestemmelsen.
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