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Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 113 stillet af udvalget den 7. februar 

2017 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Pelle Dragsted 

(EL).    

 

Spørgsmål: 

Kan ministeren, jf. det foreslåede § 27, stk. 2, redegøre for, hvem der er 

kontrolansvarlig og hvordan det sikres, at reglerne i praksis overholdes, 

herunder at 15-17-årige kun serverer stærke drikke i forbindelse med ser-

vering af mad og under opsyn af personer over 18 år? 

 

Svar: 

Den foreslåede § 27, stk. 2, medfører, at unge mellem 15 og 18 år kan 

beskæftiges på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke frem til 

kl. 22.00. Det følger af § 37, stk. 1, nr. 1, i restaurationsloven, at overtræ-

delse af § 27, 1. pkt., kan straffes med bøde. Det er således politiet, der 

håndhæver reglerne i restaurationsloven.  

 

Det betyder, at overtrædelse af § 27 stk. 2 medfører, at politiet kan udste-

de en bøde til en restaurationsvirksomhed, hvis en person mellem 15 og 

18 år er beskæftiget med at udføre de opgaver, som følger af den foreslå-

ede § 27, stk. 2, (f.eks. afrydning, opdækning og rengøring) i en restaura-

tion, hvor hovedformålet ikke er servering af mad.  

 

Endvidere kan bevillingsmyndigheden - efter de gældende regler - efter 

forslag fra politiet frakende eller tilbagekalde en alkoholbevilling, 

hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen over-

trædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser af loven, 

jf. § 19, stk. 1. Med lovforslaget udvides denne bestemmelse til, at bevil-

lingsmyndigheden også selv får muligheden for at starte en sag op uden 

forudgående forslag fra politiet. 
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