17. december 2018

FM2019/xx

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om
alkohol
(Ændring af tidsrummet for unges ophold på udskænkningssteder, udvidede åbningstider for
salg af alkohol i detailbutikkerne, lempelse af reklameforbud for alkohol samt ophævelse af
afskærmning af alkohol i detailbutikkerne)
§1
I Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol foretages følgende ændringer:
1. I § 2 indsættes som stk. 8:
” Ved unge under 18 år forstås personer i aldersgruppen 15-18 år.”
2. § 20, stk. 4, affattes således:
” Efter kl. 23.00 må personer under 18 år ikke gives adgang til udskænkningssteder med
udskænkning af alkoholholdige drikke, medmindre de ledsages af en forælder, værge eller
anden myndig person, som har et særligt ansvar for personen. Det påhviler bevillingshaver og
dennes ansatte at påse, at personer under 18 år har behørig ledsagelse.”
3. § 25, stk. 1, affattes således:
” Salg af alkoholholdige drikke må finde sted mandag til lørdag fra kl. 10:00 til 20:00.”
4. Efter § 26 affattes afsnitsoverskriften således:
“ Reklame for alkohol og placering af alkoholholdige drikkevarer i detailhandlen.”
5. § 27, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
” Stk. 4. Uanset forbuddet i stk. 1 og 2, må virksomheder reklamere for alkoholholdige
drikke på virksomhedernes lukkede hjemmeside på internettet. Markedsføringen skal ske på
en måde, så det lukkede forum alene indeholder alkoholholdige drikke.”
6. I § 27 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
” Stk. 5. Undtaget fra forbuddet i stk. 1 og 2 er endvidere reklamevirksomhed, der sker i
detailhandlens lokaler og inden for udskænkningslokalet, uanset volumenprocent.”
Stk. 5 bliver herefter stk. 6.
7. I § 27 indsættes som stk. 7:
” Stk. 7. Reklame for alkoholholdige drikke, skal være ledsaget af oplysninger om alkohols
bivirkninger, samt hvor afhængighedsbehandling kan ske.
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8. Efter § 27 ophæves afsnitsoverskriften.
9. § 28, stk.1, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1.
10. I § 28, stk. 1, udgår ”afskærmning og ”.
§2
Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse.

Grønlands Selvstyre, den xx. xxx 2018

Kim Kielsen
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