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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 18. marts 
2022 af Marcus Vesterager vedrørende alkoholbevil-
ling og prissætning på alkohol 
 

Spørgsmål: 

Har Bevillingsnævnet med nuværende lovgrundlag mulighed for i be-

handlingen af alkoholbevillinger at stille krav til prissætning på alkohol? 

 

Baggrund 

 

Sundhedsstyrelsen er kommet med nye anbefalinger i forhold til alko-

holindtag, de nye retningslinjer går på, at der maksimalt bør indtages 10 

genstande ugentligt, og ikke mere end fire pr. dag. Samtidig varsler re-

geringen en række initiativer, der skal gøre op med danskernes, og sær-

ligt de unges, alkoholforbrug. Initiativerne er forskningsbaserede, og 

påpeger en række konkrete alvorlige risici forbundet med de rekord-

store alkoholforbrug. 

 

I lyset af dette, forekommer det paradoksalt, at der i Københavns Kom-

mune gives alkoholbevilling til koncepter, der med deres prissætning 

stimulerer et øget alkoholindtag. Pt. udsteder Københavns kommunes 

bevillingsnævn alkoholbevilling til barer, der sælger hård spiritus til pri-

ser helt ned til fem kroner pr. enhed. Den slags koncepter er på ingen 

måde noget særsyn i gadebilledet. Pris er et velkendt og velafprøvet 

redskab til adfærdsregulering. Eksempelvis vurderer Kræftens Bekæm-

pelse at en afgiftsstigning på tobak nedbragt antallet af rygere med 18% 

fra 2019-2020 (https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-ryg-

ning/fakta-om-rygning/voksnes-rygevaner/ ). Irland har netop indført 

minimumspriser for alkohol, netop med henblik på at få nedbragt en re-

kordstort alkoholindtag, der (https://www.irishexami-

ner.com/news/arid-40777494.html ). 
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Svar: 

Restaurationsloven indeholder ikke en generel bestemmelse om, at Be-

villingsnævnet kan stille krav til prissætning på alkohol, i forbindelse 

med at der meddeles alkoholbevilling. 

 

Bevillingsnævnet skal dog ved afgørelse af, om alkoholbevilling vil 

kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, or-

densmæssige og dermed sammenhængende hensyn, jf. restaurations-

lovens § 12, stk. 1.  

 

I den sammenhæng kan der blandt andet lægges vægt på ansøgers for-

retningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansø-

geren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryg-

gende måde (restaurationslovens § 12, stk. 1, nr. 2).  

 

Beskyttelseshensynet specifikt i forhold til unge er udtrykt i restaurati-

onslovens § 29, stk. 1, nr. 1, som fastslår, at på serveringssteder er det 

forbudt enhver at servere eller lade servere stærke drikke for personer, 

der ikke er fyldt 18 år. 

 

Generelt er der forbud mod at servere stærke drikke til personer, om 

hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af 

stærke drikke vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe 

for andre (restaurationslovens § 29, stk. 1, nr. 2). 

 

Med hensyn til økonomi kan der lægges vægt på ansøgers økonomiske 

forhold, for at sikre at virksomheden vil blive drevet for ansøgerens 

egen regning og risiko (restaurationslovens § 12, stk. 1, nr. 3). 

 

En grund til at inddrage ansøgers økonomiske forhold er, at en an-

strengt økonomi i en virksomhed med alkoholbevilling kan medføre ri-

siko for en lempelig holdning til eventuelle overtrædelser fra såvel virk-

somheden som gæsterne, herunder øget risiko for hård udskænkning, 

dvs. salg af uforholdsmæssige store mængder af stærke drikke til små 

priser. Typisk vil en anstrengt økonomi medføre en begrænsning i form 

af en meddelt bevillingsperiode på to eller fire år. 

 

De tidligere anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til indtag af al-

kohol har ikke medført ændring af restaurationsloven med hensyn til 

prissætning eller antal genstande, der kan serveres for den enkelte re-

staurationsgæst. 

 

Venlig hilsen 
 

Esben Danielsen 
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