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Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget 
stillede spørgsmål 4 (L 158 - Forslag til lov om detailsalg fra butikker 
m.v.) den 11. maj 2005.
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Erhvervsudvalget (2. samling)
L 158 - Svar på Spørgsmål 4
Offentligt            



Besvarelse af spørgsmål 4 (L 158 - Forslag til lov om detailsalg fra 
butikker m.v.) stillet af Erhvervsudvalget den 11. maj 2005.

Spørgsmål 4:
”Ministeren bedes kommentere henvendelse af 19/4-05 fra Danmarks 
Afholdsforening vedrørende lukkeloven, jf. L 158 – bilag 5.”

Svar:
Lukkeloven
Lovforslaget ophæver forbudet mod detailsalg af alkohol efter kl. 20.00 
om aftenen. 

Afskaffelsen af forbudet betyder en administrativ lettelse for butikkerne, 
som ikke længere skal sikre effektiv afskærmning efter kl. 20.00. 
Samtidig er afskaffelsen af forbudet et naturligt led i den mulighed for 
samdrift mellem butik og restauration, der ligeledes lovliggøres ved 
lovforslaget, jf. nærmere nedenfor.

Alkoholpolitiske hensyn varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
I deres lovgivning er der indført et forbud mod salg af alkohol til unge 
under 16 år. Herudover planlægger Indenrigs- og Sundhedsministeriet og 
Sundhedsstyrelsen at gennemføre en særlig indsats for at få unge i 16-års 
alderen og opefter til at nedsætte forbruget af alkohol.

Restaurationsloven (samdrift)
Efter den gældende lovgivning er det ikke muligt at have 
restaurationsdrift og detailhandel i det samme lokale. Det kan kun lade 
sig gøre fra to lokaler, der kan have forbindelse til hinanden, hvis der er 
separat indgang til hvert lokale.

Med den foreslåede mulighed for samdrift vil det være muligt at sælge 
f.eks. kaffe i en boghandel. Det vil dog kræve, at boghandlen opfylder 
kravene til restaurationsdrift og får næringsbrev hertil. Hvis boghandlen 
yderligere vil kunne foretage udskænkning af alkohol, kræver det, at den 
pågældende boghandel endvidere har alkoholbevilling. 

Bevilling til udskænkning af alkohol udstedes af den stedlige 
bevillingsmyndighed. I forbindelse med vurderingen af, om der til en 
butik eller restauration kan udstedes alkoholbevilling, ser den stedlige 
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bevillingsmyndighed, i samarbejde med politiet, på de samfundsmæssige, 
ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende 
hensyn, der gør sig gældende i forbindelse med udskænkning. Denne 
vurdering sætter grænserne for samdriftsmulighederne.

De ædruelighedsmæssige hensyn vejer tungt, når der ansøges om alko-
holbevilling på steder, hvor der er unge under 18 år. Der vil således næp-
pe blive givet alkoholbevilling til en butik, der forhandler spil eller lig-
nende, som efterspørges af børn og unge.


