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Indledning
Tilsynsenheden fra Departementet for Sundhed gennemførte et ikke-varslet tilsyn i Tasiilaq og bygderne.
Tintetilaq, Kummiut, Sermerialaq og Kulusuk. Tilsynsmyndigheden var på tilsyn fra 1. juli til 8. juli 2017.
Under tilsynet har der været fokus på overholdelse af lovgivningen for alkoholholdige drikke.
Tilsynsrapporten er udarbejdet af juridisk tilsynskonsulent Louise Restorff Jacobsen og sundhedsfaglig
tilsynskonsulent Lisa Christiansen.

Kapitel 1. Formål, metode og grundlaget for tilsynsrapporten:
1.1 Formål
Formålet med tilsynet var at føre tilsyn med, om bevillingshavere overholder reglerne i lovgivningen om
alkohol. Tilsynet gennemføres med hjemmel i Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og
udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) § 23.

1.2 Metode
Tilsynet sker ved en systematisk og ensartet gennemgang af alle bevillingshavere.
Det skal bemærkes, at tilsynet er gennemført efter område, hvorefter tilsynsmyndigheden har anmodet
kommunalbestyrelsen om en liste over alle bevillingsindehavere i området. Denne har tilsynsmyndigheden
modtaget inden tilsynets påbegyndelse.

1.3 Indholdet af de materielle regler for alkohol
Bevilling
Det er ikke tilladt at sælge alkoholholdige drikke uden en bevilling jf. alkoholloven § 2, stk. 1. Det er
endvidere en betingelse for at opnå alkoholbevilling, at man er i besiddelse af næringsbrev som handlende,
håndværker og industridrivende eller som restauratør og hotelvært.
Der findes følgende typer af alkoholbevillinger:






Type A: Bevilling til salg af stærke og svage drikke
Type B: Bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke
Type C: Bevilling kun til salg af svage drikke
Type D: Bevilling kun til udskænkning af svage drikke
Type E: Særskilt alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til
udskænkning af stærke og svage drikke
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Der stilles krav om, at bevillingstypen fremgår af bevillingen jf. alkoholloven § 3, stk. 3. Bevillingen skal
endvidere være knyttet til et bestemt lokale, hvor der stilles krav om, at lokalerne fremgår af den udstedte
bevilling jf. alkoholloven § 3, stk. 4.
Bevillingshaveren skal anbringe alkoholbevillingen på et synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5.
Bevillinger kan udstedes for et tidsrum af 3 år. Kommunalbestyrelsen kan dog når særlige grunde foreligger
udstede bevilling for et kortere tidsrum jf. alkoholloven § 3, stk. 6.
En kopi af en udstedt bevilling skal oversendes af kommunalbestyrelsen til politiet jf. alkoholloven § 3, stk.
10.

Betingelser for tildeling af alkoholbevilling
For at få tildelt en alkoholbevilling skal personen være fyldt 25 år, ikke være umyndiggjort eller under
lavværgemål, ikke være under konkurs eller betalingsstandsning, ikke have udvist en sådan adfærd, at der
er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på en forsvarlig måde og ikke have modtaget
ydelser eller påtaget sig forpligtelser af nogen som fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke jf. 4,
stk. 1.
Direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller virksomheder skal personligt opfylde overstående
betingelser. Indtræder nye medlemmer i direktion eller bestyrelse skal disse også personligt opfylde
overstående betingelser. Anmeldelse af skiftet skal senest 7 dage efter ændringer er trådt i kraft indgives til
kommunalbestyrelsen jf. alkoholloven § 4, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan meddele selskaber alkoholbevilling når alle øvrige betingelser er opfyldt og
selskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om, at aktier, anpartsbeviser m.v. ikke kan udstedes eller
overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler alkoholholdige drikke. Endvidere skal selskabernes
vedtægter indeholde bestemmelser om at alle aktier, anpartsbeviser m.v. skal lyde på og noteres med navn
samt at overdragelse kræver samtykke fra bestyrelsen jf. alkoholloven § 4, stk. 3.
Bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling, skal opfylde samme overstående betingelser som personer,
der ønsker at få tildelt alkoholbevilling jf. alkoholloven § 4, stk. 4. Godkendelse af en bestyrer bortfalder,
hvis pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at få næringsbrev eller alkoholbevilling jf.
alkoholloven § 5, stk. 3.
Indehavere og bestyrere i virksomheder med alkoholbevilling må ikke uden tilladelse fra Naalakkersuisut
modtage lån, herunder lån af inventar, indskud eller usædvanlig kredit fra nogen, der fremstiller eller
forhandler alkoholholdige drikke. Disse må endvidere ikke påtage sig forpligtelser, for hvis opfyldelse stilles
af nogen som fremstiller alkoholholdige drikke jf. alkoholloven § 4, stk. 9.
Alkoholbevilling kan ikke meddeles personer eller selskaber m.v. som fremstiller eller forhandler
alkoholholdige drikke uden tilladelse fra Naalakkersuisut. Alkoholbevilling kan heller ikke meddeles
selskaber m.v. hvor noget medlem af direktionen eller bestyrelsen fremstiller eller forhandler
alkoholholdige drikke jf. alkoholloven § 4, stk. 12.
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Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1.
Hvis en bevillingshaver har gjort sig skyldig i grov forsømmelse i virksomheden, herunder solgt eller
udskænket udenfor de fastsatte åbningstider, kan kommunalbestyrelsen inddrage alkoholbevillingen i 1
måned. Kommunalbestyrelsen kan inddrage alkoholbevillingen permanent, såfremt at forsømmelserne
gentages inden for bevillingsperioden og at forholdende giver anledning til at antage, at virksomheden ikke
fremover vil blive drevet på forsvarlig måde jf. alkoholloven § 6, stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan tage en bevilling op til fornyet overvejelse i bevillingsperioden, når der er tale
om væsentlige ændringer i virksomhedens eller ejerens forhold. Kommunalbestyrelsen kan endvidere
inddrage allerede givne bevillinger tidsbegrænset eller permanent, når der er tale om grove eller gentagne
forsømmelser jf. alkoholloven § 3, stk. 8.

Krav til lokaler
Erhvervsmæssig udskænkning må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed og
godkendt hertil jf. alkoholloven § 9, stk. 1. Regler om indretning og benyttelse af lokaler er nærmere
reguleret i bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling
eller servering af stærke drikke (bekendtgørelse om lokaler).
Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra bygningsmyndigheden,
brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og alkoholbevilling.
Tilsvarende er gældende såfremt væsentlige ombygninger har fundet sted. Ved ejer- og forpagterskifte skal
der foreligge nyt næringsbrev og en ny alkoholbevilling jf. bekendtgørelse om lokaler § 2, stk. 1.
Indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenomsarealer skal til enhver tid holdes ryddelige, hvor
kommunalbestyrelsen kan bestemme i hvilket omfang virksomheden er ansvarlig for ryddeligholdelse af
udenomsarealer jf. bekendtgørelse om lokaler § 3.
Det er forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden i lokaler hvortil der knyttet
en alkoholbevilling, som forstyrrer den offentlige orden eller medfører ulempe for andre tilstedeværende
eller omboende, eller i øvrigt strider mod orden og sømmelighed. Det påhviler bevillingshaveren eller
dennes stedfortræder at påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet
jf. bekendtgørelse om lokaler § 5.

Åbningstid
Salg af alkoholholdige drikke må finde sted mandag til fredag fra 9.00 til kl. 18 og lørdage fra kl. 9.00 til kl.
13.00. Der må ikke ske salg af alkoholholdige drikke på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på
Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag jf. alkoholloven §§ 11-12.
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Udskænkning af alkoholholdige drikke må finde sted hver dag mellem kl. 12.00 og kl. 24.00. Fredage,
lørdage, nytårsaften, aftenen før Skærtorsdag, aftenen før Store Bededag og aftenen før Kr.
Himmelfartsdag må udskænkning finde sted indtil kl. 3.00 jf. alkoholloven § 13, stk. 1.
Udskænkning må ikke ske juledag. Juleaftensdag må udskænkning kun ske i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl.
21.00. Helligtrekongersdag, langfredag, påskedag, pinsedag, på Grønlands Nationaldag og nytårsaftensdag
må udskænkning ske fra kl. 18.00 jf. alkoholloven § 13, stk. 3.

Betingelser for salg og udskænkning
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller er
berusede jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Det er bevillingshaveren samt den der forestår salget eller
udskænkningen, at sikre sig dokumentation for at personen er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4.
Bevillingshaver skal på et synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til unge under 18 år
og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3.
Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder
medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den
umyndige jf. alkoholloven § 18, stk. 5.
Personer under 18 år, undtaget elever og praktikanter, må ikke beskæftiges direkte med udhandling og
servering af alkoholholdige drikke. Det skal sikres, at der altid er tilstrækkeligt voksent til stede sammen
med elever og praktikanter jf. bekendtgørelse om lokaler § 7, stk. 1.
I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse om lokaler § 7, stk. 2.
Restaurationer og andre udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset, medmindre
dette sker i forbindelse med diner transportable jf. alkoholloven § 10. Salg af alkoholholdige drikke i
forbindelse med mad ud af huset, må finde sted hver dag mellem kl. 11.00 og 20.00 jf. alkoholloven § 14.
Det er ikke tilladt at servere alkoholholdige drikke i et kvantum, som ikke med rimelighed kan indtages i den
tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse
om lokaler § 8.
På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og
mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Bevillingshaveren på udskænkningssteder skal føre faste priser på alle drikkevarer, hvor priserne skal
fremgå af prislister, der skal anbringes på et synligt sted jf. alkoholloven § 19, stk. 3.
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Alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent
Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt i Tasiilaq og
Ittoqqortoormiit og bygderne Kulusuk, Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kuummiut og Isortoq jf. bekendtgørelse
nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq.
I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq er salg af stærke drikke ikke tilladt uden forudgående
bestilling, dog er salg af øl med en alkoholvolumenprocent på 4,10 og derover tilladt jf. bekendtgørelse nr.
4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq §§ 5-6.

1.4 Kommunalbestyrelsens kompetence
Kommunalbestyrelsen behandler og udsteder alkoholbevillinger i den pågældende kommune jf.
alkoholloven § 3, stk. 1. I forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger, skal kommunalbestyrelsen
iagttage sammenhængende samfundsmæssige hensyn, som er egnet til at øge ædrueligheden.
Kommunalbestyrelsen kan endvidere fastsætte særlige betingelser, som er egnet til at øge ædrueligheden
eller begrænse generne i forhold til omgivelserne og samfundet i øvrigt jf. alkoholloven § 3, stk. 2.
Tilsynsmyndigheden har rettet henvendelse til kommunalbestyrelsen vedrørende nærmere oplysninger om
administrationen af reglerne. Kommunalbestyrelsen har gennem de seneste 3 år ikke inddraget bevillinger i
Tasiilaq eller tilhørende bygder. Kommunalbestyrelsen har heller ikke af egen drift taget en bevilling op til
fornyet overvejelse de sidste 3 år. Kommunalbestyrelsen er heller ikke orienteret om at overtrædelser har
fundet sted de sidste 3 år.
I 2011 delegerede kommunalbestyrelsen alle former for alkoholbevillinger til Økonomiudvalget og denne
uddelegering er fortsat i 2013. I 2015 vedtog kommunalbestyrelsen uddelegering af tilladelser til udstedelse
af fornyelse af alkoholbevillinger til Borgmestersekretariatet. Således er borgmesteren og administrerende
direktør bemyndiget til at godkende ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger.
Tilsynsmyndigheden fik i denne forbindelse også tilsendt en vejledning om procedure og sagsbehandling for
alkoholbevillinger.

Kommunalbestyrelsens vejledning for udstedelse af alkoholbevillinger
I vejledningen tilsendt af kommunalbestyrelsen står skrevet under kommunens alkoholpolitik, at ”en
alkoholbevilling er for mange virksomheder en afgørende forudsætning for at drive forretning.
Kommuneqarfik Sermersooq ønsker ikke at stille hindringer i vejen herfor, hvis virksomheden opfylder de
lovgivningsmæssige krav til opnåelse af alkoholbevilling”. ”Efter en vurdering af overordnede
samfundsmæssige hensyn kan kommunalbestyrelsen dog afvige dette princip ved fx: udstedelse af
bevillinger til lokaliteter i nye byområder eller udstedelse af bevillinger, som efter kommunalbestyrelsens
vurdering vil medvirke positivt til en generel samfundsmæssig udvikling (fx i forbindelse med turisme i
Grønland)”.
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Tilsynsmyndigheden er ikke af den opfattelse, at kommunalbestyrelsen kan fravige alkohollovens § 3, stk. 1.
krav om at iagttage sammenhængende samfundsmæssige hensyn.
I vejledningen side 12-13 står ”Umiddelbart efter henvendelsen skal sagsbehandleren bestille
brandsynsrapport hos brandinspektøren eller brandchefen. Såfremt lokalerne ikke godkendes af
brandmyndigheden, gives der administrativt afslag, og det oplyses, at sagsbehandlingen først genoptages,
når udbedringerne er sket og brandmyndigheden har godkendt lokalerne.”
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 2 affattes således, at inden lokaler til salg og udskænkning
tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra bygningsmyndigheden (ibrugtagningstilladelse fra
kommunen), brandmyndigheden, sundhedsmyndigheden, arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling. Tilsvarende gælder når der har fundet væsentlige ombygninger sted.

Kapitel 2. Resultat af tilsynet af butikkerne
For området for tilsynet findes 7 steder med type A bevilling, som omfatter salg af stærke og svage drikke.

2.1 KNI Pilersuisoq A/S Kulusuk B-682
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på salgsstedet fredag den 7. juli fra kl. 13.00 til kl.14.00
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Butikken
havde ikke en gyldig alkoholbevilling under tilsynet, og havde ikke haft en gyldig bevilling fra marts 2016, da
den tidligere bevilling udløb. I dokumenter tilsendt af kommunalbestyrelsen kan tilsynsmyndigheden
konstatere, at bevillingshaver har søgt om og betalt for en bevilling, men har modtaget en forkert bevilling
til en anden butik. Tilsynsmyndigheden er af den opfattelse, at det påhviler bevillingshaver at sikre sig, at
denne har en gyldig bevilling inden der bliver solgt alkohol.
Salgsstedet må have åbent fra 09.00 til 18.00 på hverdage og fra 09.00 til 13.00 på lørdage jf. alkoholloven
§ 11, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har ikke haft mulighed for at vurdere om åbningstiden bliver overholdt.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der ikke solgt til unge under 18 år eller berusede
mennesker.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod salg til unge under
18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte på salgsstedet ved kiosken som
forklarede at salg af alkoholhol til unge under 18 år og berusede mennesker var forbudt.
Bevillingshaveren eller den der forestår salget skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er
over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt alkohol til unge mennesker under tilsynet.
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Alt salg af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf. bekendtgørelse nr. 4 af
4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Der blev ikke solgt
alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

2.2 KNI Pilersuisoq A/S Tiniteqilaaq B-929
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på salgsstedet tirsdag den 4. juli fra kl. 9.30 til 10.00.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Der var
ingen synlig alkoholbevilling, og butikken kunne ikke finde deres bevilling under tilsynsbesøget.
Butiksbestyreren var ikke til stede under tilsynet, men medarbejderne ville tage dette op med bestyreren
når han var tilbage på arbejde.
Salgsstedet må have åbent fra 09.00 til 18.00 på hverdage og fra 09.00 til 13.00 på lørdage jf. alkoholloven
§ 11, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har ikke haft mulighed for at vurdere om åbningstiderne bliver overholdt.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der ikke solgt til unge under 18 år eller berusede
mennesker.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod salg til unge under
18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte på salgsstedet ved kiosken som
forklarede at salg af alkoholhol til unge under 18 år var forbudt. De havde ikke et skilt med at salg til
berusede personer var forbudt. Butikken fik under tilsynet udleveret et skilt med forbud mod salg til
berusede personer.
Bevillingshaveren eller den der forestår salget skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er
over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt alkohol til unge mennesker under tilsynet.
Alt salg af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf. bekendtgørelse nr. 4 af
4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Der blev ikke solgt
alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

2.3 KNI Pilersuisoq A/S Kummiut B-1397
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på salgsstedet tirsdag den 4. juli fra kl. 11.00 til 11.30.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Der var
ingen synlig alkoholbevilling, og butikken kunne ikke finde deres bevilling under tilsynet. I
kommunalbestyrelsens udstedte bevilling findes en stavefejl til hvem bevillingen er udstedt til.
Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1. Der var ikke tale om
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drukkenskab indenfor eller lige udenfor butikken, men folk sad synligt i klynger rundt omkring i bygden og
drak.
Salgsstedet må have åbent fra 09.00 til 18.00 på hverdage og fra 09.00 til 13.00 på lørdage jf. alkoholloven
§ 11, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har ikke haft mulighed for at vurdere om åbningstiderne bliver overholdt.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der solgt til en beruset person. Personen var meget synlig
beruset. Tilsynsmyndigheden påpegede dette, hvor ansatte i butikken forklarede at de solgte til berusede,
men når de nåede en vis grænse af beruselse, så standsede de salget.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod salg til unge under
18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte på salgsstedet ved kiosken som
forklarede forbud mod salg af alkoholhol og tobak til unge under 18 år. Skiltet var dog kun halvt synligt da
produkter dækkede over skiltet. Tilsynsmyndigheden påpegede dette, hvorfor butikken fik flyttet de andre
produkter. De havde også et skilt med at salg til berusede personer var forbudt, men dette var slidt og
derfor fik Pilarsuisoq udleveret et nyt.
Bevillingshaveren eller den der forestår salget skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er
over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt alkohol til unge mennesker under tilsynet.
Alt salg af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf. bekendtgørelse nr. 4 af
4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Der blev ikke solgt
alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

2.4 KNI Pilersuisoq A/S Isortoq B-684
Der blev ikke foretaget tilsyn i Pilersuisoq i Isortoq, da det ikke var muligt for tilsynsmyndigheden at komme
til Isortoq på grund af is.

2.5 KNI Pilersuisoq A/S Sermiligaaq B-875
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på salgsstedet tirsdag den 4. juli fra kl. 14.30 til 15.00.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Der var
ingen synlig alkoholbevilling i butikken.
Salgsstedet må have åbent fra 09.00 til 18.00 på hverdage og fra 09.00 til 13.00 på lørdage jf. alkoholloven
§ 11, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har ikke haft mulighed for at vurdere om åbningstiderne bliver overholdt.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der ikke solgt til unge under 18 år eller berusede
mennesker.
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Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod salg til unge under
18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Butikken havde skilte på salgsstedet ved kiosken
som forklarede forbud mod salg af alkoholhol og tobak til unge under 18 år. Butikken havde også et skilt
med at salg til berusede personer var forbudt.
Bevillingshaveren eller den der forestår salget skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er
over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt alkohol til unge mennesker under tilsynetAl salg af
alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf. bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts
om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Der blev ikke solgt
alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

2.6 KNI Pilersuisoq A/S Tasiilaq B-1600
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på salgsstedet mandag den 3. juli fra kl. 10.00 til 11.00.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Butikken
havde en synlig bevilling på væggen i kiosken.
Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1.
Kommunalbestyrelsen kan påbyde en eksisterende virksomhed, der påfører omgivelserne væsentlige gener
i form af støj og anden uro eller uhygiejniske forhold, at nedbringe disse gener jf. Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servering
af stærke drikke § 4. Butikken i Tasiilaq ligger ved siden af en børnehave, skole, multibane og idrætshallen.
Tilsynsmyndigheden konstaterede under tilsynet, at der var tale om drukkenskab udenfor salgsstedet ved
fodboldbanen. Politiet kom under tilsynet og bad nogle af de mennesker der sad og drak ved fodboldbanen
om at flytte sig længere væk.
I kommunens tilsendte dokumenter fremgår, at der under godkendelsen af bevillingen blev sat krav om
skiltning om forbud mod drikkeri og at politiets indskærpelse om ansættelse af personer til at holde
pladsen fri for fulde folk efterkommes. Tilsynsmyndigheden kan efter tilsynet konstatere, at de opstillede
betingelser ikke har nogen virkning i forhold til drukkenskaben udenfor salgsstedet.
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med udstedelsen af alkoholbevillinger iagttage sammenhængende
samfundsmæssige hensyn, som er egnet til at øge ædrueligheden jf. alkoholloven § 3, stk. 2. 1. pkt.
Bemærkningerne til bestemmelsen fastslår følgende: ”Bestemmelsen i stk. 2 giver kommunalbestyrelsen
mulighed for at øve en afgørende indflydelse på de lokale forhold med hensyn til, hvor der ønskes etableret
salgs- og udskænkningssteder og på hvilke arter af udskænkningssteder, der ønskes. Det forudsættes, at
kommunalbestyrelsen anlægger sammenhængende samfundsmæssige betragtninger under hensyntagen til
ædrueligheden og sociale og politimæssige forhold i forbindelse med den nærmere planlægning af
kommunens politik på bevillingsområdet. Kommunalbestyrelsen kan i denne forbindelse f.eks. nægte at
udstede alkoholbevilling til virksomheder, der er beliggende i rene beboelsesområder eller f.eks. i
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umiddelbar nærhed af sportspladser, sportshaller, undervisningsinstitutioner eller andre lokaliteter, hvor
unge mennesker normalt holder til.”

Salgsstedet må have åbent fra 09.00 til 18.00 på hverdage og fra 09.00 til 13.00 på lørdage jf. alkoholloven
§ 11, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har ikke haft mulighed for at vurdere om åbningstiderne bliver overholdt.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der ikke solgt til unge under 18 år eller berusede
mennesker.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod salg til unge under
18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte på salgsstedet ved kiosken som
forklarede at udskænkning til unge under 18 år og berusede personer var forbudt. Der var også et skilte,
som sagde at unge under 18 år ikke skulle sælge alkoholholdige drikke.
Bevillingshaveren eller den der forestår salget skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er
over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt alkohol til unge mennesker under tilsynet.
Alt salg af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf. bekendtgørelse nr. 4 af
4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Der blev ikke
under tilsynet solgt alkoholholdige drikke over 15 %.

2.7 RF-Electronic Aps. v/Ruth og Henrik Eftr. B-921
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på salgsstedet den 6. juli 2017 kl. 11.00-11.30.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5.
Bevillingshaver havde en synlig bevilling.
Salgsstedet må have åbent fra 09.00 til 18.00 på hverdage og fra 09.00 til 13.00 på lørdage jf. alkoholloven
§ 11, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har ikke haft mulighed for at vurdere om åbningstiderne bliver overholdt.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der ikke solgt til unge under 18 år eller berusede
mennesker.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod salg til unge under
18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte på salgsstedet ved kiosken som
forklarede at salg af alkoholhol og tobak til unge under 18 år. De havde ikke et skilt med at salg til berusede
personer er forbudt – dette fik de udleveret under tilsynet.
Bevillingshaveren eller den der forestår salget skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en person er
over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt alkohol til unge mennesker under tilsynet.
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Alt salg af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf. bekendtgørelse nr. 4 af
4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq. Under tilsynet
blev der ikke solgt alkoholholdige drikke over 15 %.

Kapitel 3. Resultat af tilsynet på udskænkningsstederne
For området for tilsynet findes 5 steder med type B bevilling, som omfatter udskænkning af stærke og
svage drikke.

3.1 Klubben v/Micheal M. Petersen B-151
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn på udskænkningsstedet den 1. juli 2017 kl. 23.10 til 23.25 og igen kl. 01.00
til 01.45.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Klubben
har en type B bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke. Bevillingen var synlig under tilsynet.
Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1.
Der var tale om drukkenskab på Klubben under tilsynet. Alle gæsterne var synligt beruset, hvilket
kendetegnes ved tab af selvkontrol, aggressiv opførsel, uklar tale, manglende balanceevne, dårlig
koordination og hæmningsløs opførsel samt sovende mennesker.
Tilsynsmyndigheden så tre eller flere sovende mennesker i udskænkningslokalet. Disse mennesker sov i
siddende stilling på bardisken eller ved bordende. Der blev ikke gjort noget for at vække disse mennesker
og ejeren af stedet mente, at det er godt for disse mennesker at få sovet ud.
Tilsynsmyndigheden vurderer at alle gående gæster havde manglende balanceevne og havde dårlig
koordination. Dette kom til udtryk både indenfor og udenfor udskænkningsstedet, hvor alle vaklede frem
og tilbage. Da tilsynsmyndigheden gik udenfor faldt en ung kvinde ned ad trapperne og blev liggende.
Kvinden havde tisset i bukserne og var helt våd. Da tilsynsmyndigheden kom forbi klubben en time senere,
lå kvinden samme sted helt alene. Personalet i Klubben gjorde intet for at hjælpe kvinden.

Erhvervsmæssig udskænkning må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed og som er
godkendt hertil jf. alkoholloven § 9. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
bygningsmyndigheden, brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til salg
eller servering af stærke drikke § 2, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har kun fået tilsendt brandsyn, hvorfor
tilsynsmyndigheden ikke kan vurdere om lokalerne er godkendte til restaurationsvirksomhed.

11

Restaurationer og andre udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset jf.
alkoholloven § 10. Udskænkningsstedet havde ingen dørmand og gæsterne gik ud fra udskænkningsstedet
med flasker. Ejeren forklarede, at der blev solgt flere genstande ved samme salg og denne ikke kunne styre
hvorvidt flaskerne blev taget med ud fra udskænkningsstedet.
Udskænkningsstedet må have åbent fra 12.00 til 03.00 på fredage og lørdage jf. alkoholloven § 13, stk. 1.
Da tilsynsmyndigheden igen kom på udskænkningsstedet kl. 01.00 havde bevillingshaveren lukket
udskænkningsstedet.

Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der udskænket til personer, som blev vurderet at være
under 18 år. Der var tale om fem personer eller over, som blev vurderet at være mellem 14 og 17 år.
Tilsynsmyndigheden opsøgte ikke disse mennesker og bad ikke om legitimation for at bevise deres alder.
Ejeren forklarede at denne havde svært ved at sikre sig legitimation, og opfordrede de unge at medbringe
en kopi af deres dåbsattest.
Under tilsynet blev der udskænket til synligt berusede personer. Stort set alle var synligt beruset, og der var
ikke nogen af gæsterne, som ikke fik lov til at modtage servering. Flere mennesker lå på bardisken og på
bordende og sov, mens deres alkoholholdige drik lå næsten urørt.

Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til
unge under 18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte på udskænkningsstedet
på døren og ved baren med forbud mod udskænkning til unge under 18 år og berusede personer.

Bevillingshaveren eller den der forestår udskænkningen skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en
person er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev under tilsynet ikke sikret fornøden
dokumentation ved servering.

Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder
medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den
umyndige jf. alkoholloven § 18, stk. 5. Tilsynsmyndigheden vurderer at der var over 5 unge mennesker
under 18 år tilstede i udskænkningsstedet uden synlig ledsager. Der var ingen dørvogter tilstede som
forhindrede de unge i at komme ind og der blev ikke spurgt om legitimation.

På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvag øl, alkoholfrie vine og
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mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Tilsynsmyndigheden så ikke at der blev solgt alkoholfrie drikke. Ejeren af udskænkningsstedet forklarede, at
udskænkningsstedet ikke solgte alkoholsvag øl under 4,5 % og alkoholfrie vine. Der var endvidere ikke stillet
isvand frem til gæsternes frie afbenyttelse.

Priserne på alkoholholdige drikke skal fremgå af prislister jf. alkoholloven § 19, stk. 3. På
udskænkningsstedet var lister med prislister over alkoholholdige drikkevarer.

Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf.
bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik
Sermersooq. Der blev ikke udskænket alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

Udskænkningsstedets indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenomsarealer skal til enhver tid
holdes ryddelige jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 3, stk. 1. Der lå meget knust glas og tomme dåser rundt ved
indgangspartiet og de umiddelbart tilstødende udenomsarealer på udskænkningsstedet. Der går en sti fra
elven til udskænkningsstedet, hvor tilsynsmyndighed så knuste flasker og tomme dåser hele vejen fra elven
til udskænkningsstedet. Der var tale om en forholdsvis stor mængde affald. Tilsynsmyndigheden kunne
dagen efter udskænkningen konstatere, at der ikke var ryddet op ved de umiddelbart tilstødende
udenomsarealer udenfor udskænkningsstedet.

I lokaler hvortil der er knyttet en alkoholbevilling, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig
eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for
andre tilstedeværende eller omboende eller i øvrigt at foretage noget der strider mod orden og
sømmelighed jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 5, stk. 1. Udskænkningsstedet ligger afsides mellem to
beboelsesområder. Tilsynsmyndigheden fandt ikke at disse forhold på udskænkningsstedet medførte
ulempe for andre tilstedeværender eller omboende.

I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler
til udhandling eller servering af stærke drikke § 7, stk. 2. Der var ingen dørvogterfunktion på
udskænkningsstedet.
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Der må ikke umiddelbart før salget skal stoppes udskænkes alkoholholdige drikke i et kvantum, som ikke
med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til
væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 8. Tilsynsmyndigheden så ikke at der blev udskænket i et
kvantum som må påregnes at føre til væsentlig beruselse. Ejeren nævnte i en efterfølgende samtale, at når
der blev solgt sixpacks eller flere genstande under samme salg, kunne denne ikke styre hvorvidt disse blev
taget ud af udskænkningsstedet. Tilsynsmyndigheden er af den opfattelse, at når der sælges en sixpack af
øl, må ejeren kunne påregne, at dette vil medføre til en væsentlig beruselse.
Sundhedsmyndighederne er til enhver tid berettiget at kontrollere, om den hygiejniske standard er
tilfredsstillende jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 9, stk. 2. De hygiejniske standarder omkring området ved
bardisken var tilfredsstillende. De sanitære forhold (toiletter) var ringe og meget uhygiejniske. Toiletterne
var ulækre og der var synlig afføring på toiletbrættet samt tis og opkast på gulvet. Der var huller i gulvene
og intet papir at tørre sig med. Der lugtede fælt.

3.2 Artic Wonderland Ltd. A/S B-107
Tilsynsmyndigheden foretog tilsyn med Artic Wonderland den 1. juli 2017 kl. 23.45-00.40.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. I Artic
Wonderland var der to forskellige lokaler, som begge havde hver sin bar. Der var ingen synlig bevilling på
nogen af stederne. Under tilsynet blev der spurgt efter alkoholbevillingen. Bartenderen i det mindre lokale,
en ung kvinde på 21 år, vidste ikke hvad en alkoholbevilling var. Bartenderen eller bestyreren, som var en
ældre mand der virkede til at styre udskænkningen, vidste ikke hvor deres alkoholbevilling var, og gik for at
lede efter denne. Tilsynsmyndigheden så ikke nogen alkoholbevilling.

Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1. Der var drukkenskab
inde og udenfor udskænkningsstedet. Alle gæsterne var synligt beruset, hvilket kendetegnes ved tab af
selvkontrol, aggressiv opførsel, uklar tale, manglende balanceevne, dårlig koordination og hæmningsløs
opførsel samt mange sovende mennesker.
Tilsynsmyndigheden så fem eller flere sovende mennesker i det lille udskænkningslokale samt syv eller flere
sovende mennesker i det store udskænkningslokale. Disse mennesker sov i siddende stilling på bardisken
eller ved bordende. Der blev ikke gjort noget for at vække disse mennesker og det virkede ikke at bekymre
personalet eller de øvrige gæster.
Tilsynsmyndigheden blev under tilsynet spurgt om hvad tilsynsmyndigheden lavede på udskænkningsstedet
af en gæst. Gæsten var ikke helt tilfredst med tilstedeværelsen, hvor denne udviste aggressiv adfærd mod
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tilsynsmyndigheden. En anden gæst stod i mellem tilsynsmyndigheden og gæsten, hvorefter
tilsynsmyndigheden valgte at forlade lokalet.
Tilsynsmyndigheden mødte en ung dreng vurderet at være under 14 år i det lille udskænkningslokale, som
sad ved baren med en øl i hånden. Drengen havde rigtig uklar tale og havde svært at koncentrere sig om
samtalen. Drengen kunne ikke vise nogen form for legitimation.
Tilsynsmyndigheden vurderer at alle gående gæster undtagen en håndfuld havde manglende balanceevne
og dårlig koordination. Dette kom til udtryk både indenfor og udenfor udskænkningsstedet, hvor alle
vaklede frem og tilbage.
Tilsynsmyndigheden så en højgravid gæst som indtog alkohol. Personalet udskænkende til kvinden og de
øvrige gæster satte ikke spørgsmålstegn ved at kvinden drak alkohol.

Erhvervsmæssig udskænkning må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed skal være
godkendt hertil jf. alkoholloven § 9. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
bygningsmyndigheden, brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 2, stk. 1. Tilsynsmyndigheden har efter anmodning ikke
modtaget godkendelsen til lokalerne, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke har mulighed for at vurdere om
lokalerne er godkendte til restaurationsvirksomhed.

Restaurationer og andre udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset jf.
alkoholloven § 10. Der blev ikke solgt alkoholholdige drikke ud af huset under tilsynet.

Udskænkningsstedet må have åbent fra 12.00 til 03.00 på fredage og lørdage jf. alkoholloven § 13, stk. 1.
Tilsynsmyndigheden var ikke til stede ved lukketid, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke kan vurdere om
tidsfristerne blev overholdt.

Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Under tilsynet blev der udskænket til personer, som blev vurderet til at være
under 18 år. Der var tale om mindst 15 personer, som blev vurderet at være mellem 12 og 15 år.
Tilsynsmyndigheden opsøgte disse mennesker og bad om legitimation for at bevise deres alder. Ingen af
disse havde medbragt legitimation. Endvidere blev der under tilsynet udskænket til synligt berusede
personer. Stort set alle var synligt beruset, og der var ikke nogen af gæsterne, som ikke fik lov til at
modtage servering. Flere mennesker lå på bardisken og sov, mens deres alkoholholdige drik lå næsten
urørt.
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Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til
unge under 18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var ikke skilte på
udskænkningsstedet med forbud mod udskænkning til unge under 18 år og berusede personer.

Bevillingshaveren eller den der forestår udskænkningen skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en
person er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke sikret fornøden dokumentation ved
servering. Tilsynsmyndigheden oplevede at en dreng vurderet til 14-15 år modtog servering i beruset
tilstand i det lille udskænkningslokale. Tilsynsmyndigheden spurgte om vedkommende havde legitimation,
hvilken pågældende ikke havde.
Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder
medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den
umyndige jf. alkoholloven § 18, stk. 5. Tilsynsmyndigheden vurderer at der var mindst 15 unge mennesker
under 18 år tilstede i udskænkningsstedet uden synlig ledsager. Dørvogteren standsede ikke unge vurderet
til at være under 18 år uden ledsager og der blev ikke spurgt om legitimation.

På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvag øl, alkoholfrie vine og
mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Udskænkningsstedet solgte sodavand, men ikke alkoholsvagt øl under 4,5 % og alkoholfri vin. Der var ikke
stillet isvand frem til gæsternes frie afbenyttelse.
Priserne på alkoholholdige drikke skal fremgå af prislister jf. alkoholloven § 19, stk. 3. Begge
udskænkningslokaler havde lister med prislister over alkoholholdige drikkevarer.

Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf.
bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik
Sermersooq. Der blev under tilsynet ikke solgt alkoholholdige drikke over 15 %.

Udskænkningsstedets indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenomsarealer skal til enhver tid
holdes ryddelige jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 3, stk. 1. Der lå meget knus glas og tomme dåser rundt ved
indgangspartiet og de umiddelbart tilstødende udenomsarealer på udskænkningsstedet.
Tilsynsmyndigheden kunne dagen efter udskænkningen konstatere, at der ikke var ryddet op ved de
umiddelbart tilstødende udenoms arealer udenfor udskænkningsstedet.
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I lokaler hvortil der er knyttet en alkoholbevilling, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig
eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for
andre tilstedeværende eller omboende eller i øvrigt at foretage noget der strider mod orden og
sømmelighed jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 5, stk. 1. Udskænkningsstedet ligger væk fra beboet område
nede ved havnen, således at disse forhold ikke medfører synlige gener for andre tilstedeværende eller
omboende.

I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler
til udhandling eller servering af stærke drikke § 7, stk. 2. Udskænkningsstedet havde en dørmand, som
samlede glasflasker fra gæsterne som gik ud. Udenfor stod mennesker og drak alkoholholdige drikke i
dåser.

Der må ikke umiddelbart før, at salget skal stoppes, udskænkes alkoholholdige drikke i et kvantum, som
ikke med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til
væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 8. I det store udskænkningslokale blev der udskænket 6
heineken øl i en papkasse til en person. Dette må anses som alkoholholdige drikke i et kvantum som kan
påregnes at føre til væsentlig beruselse.

Sundhedsmyndighederne er til enhver tid berettiget til at kontrollere, om den hygiejniske standard er
tilfredsstillende jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 9, stk. 2. Selve bardiskene var hygiejniske, men de sanitære
forhold (toiletter) var meget uhygiejniske, beskidte og ildelugtende.

Tilsynsmyndigheden fik efter første tilsyn et tip om, at befolkningen i Tasiilaq gik ned på bar så snart lønnen
kom ind kl. 23.00 torsdag. Tilsynsmyndigheden tog ned igen torsdag den 6. juli kl. 22.00 til 23.30.
Tilsynsmyndigheden så omkring 65 personer gå ind i baren i dette tidsrum. Tilsynsmyndigheden så 24 børn
vente udenfor på deres pårørende. Der var ingen dørvogterfunktion og børnene gik ind og ud som de havde
lyst.

3.3 Hotel Angmagssalik v/Artic Wonderland Tours Ltd. A/S B-725
Tilsynsmyndigheden boede på hotel fra den 1. juli til den 7. juli 2017. Hotel Angmassalik har en lille bar ved
siden af receptionen.
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Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Der var
ingen synlig bevilling.
Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1. Der var ikke tale om de
nævnte forhold under udskænkningen. Målgruppen på hotellet var primært ældre turister.

Erhvervsmæssig udskænkning, må kun ske fra lokaler der er indrettet til restaurationsvirksomhed og skal
være godkendt hertil jf. alkoholloven § 9. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
bygningsmyndigheden, brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 2, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har kun sendt
tilsynsmyndigheden et brandsynskema, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke har mulighed for at vurdere om
lokalerne er godkendt til restaurationsvirksomhed.

Restaurationer og andre udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset jf.
alkoholloven § 10. Der blev ikke solgt alkoholholdige drikke ud af huset under tilsynet.
Udskænkningsstedet må have åbent fra 12.00 til 03.00 på fredage og lørdage jf. alkoholloven § 13, stk. 1.
Udskænkningen lukker kl. 22.00 alle dage.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Der blev ikke udskænket alkoholdige drikke til personer under 18 år eller
berusede under tilsynet.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til
unge under 18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der manglede synlige skilte med forbud
til udskænkning til unge under 18 år og berusede.
Bevillingshaveren eller den der forestår udskænkningen skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en
person er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt til unge under 18 år. Efter kl. 20.00 har
personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder medmindre de ledsages
af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den umyndige jf. alkoholloven
§ 18, stk. 5. Tilsynet så ingen person under 18 år uden ledsager.

På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og
mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Tilsynsmyndigheden så ikke at der blev solgt alkoholfrie drikke uden sodavand. Og der var stillet isvand
frem på hvert bord til gæsternes frie afbenyttelse.
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Priserne på alkoholholdige drikke skal fremgå af prislister jf. alkoholloven § 19, stk. 3. Der var synlige
prislister på alkoholholdige drikkevarer på udskænkningsstedet.

Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf.
bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik
Sermersooq. Der blev ikke udskænket alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

Udskænkningsstedets indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenoms arealer skal til enhver tid
holdes ryddelige jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 3, stk. 1. Indgangspartiet og de umiddelbart tilstødende
udenoms arealer var ryddelige.

I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler
til udhandling eller servering af stærke drikke § 7, stk. 2. Der var ansat tilstrækkeligt personale under
tilsynet. Tilsynsmyndigheden vurderer ikke, at der var behov for en dørvogterfunktion.

Der må ikke umiddelbart før at salget skal stoppes udskænkes alkoholholdige drikke i et kvantum, som ikke
med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til
væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 8. Der blev ikke udskænket i et kvantum som ikke med
rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid på udskænkningsstedet under tilsynet. Der blev
ikke udskænket alkoholholdige drikke i et kvantum, som må påregnes at føre til væsentlig beruselse.

Sundhedsmyndighederne er til enhver tid berettiget til at kontrollere, om den hygiejniske standard er
tilfredsstillende jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 9, stk. 2. De hygiejniske standarder var tilfredsstillende på
udskænkningsstedet under tilsynet.

3.4 Hotel Kulusuk v/Artic Wonderland Tours Ltd. A/S B-1500
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn den 7. juli til den 8. juli 2017. Hotel Kulusuk har en lille bar ovenpå ved
restauranten.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Der var
en synlig alkoholbevilling på væggen ved bardisken under tilsynet.
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Hvis virksomheden drives på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt fremmes og har politiet tidligere advaret bevillingshaveren, kan kommunalbestyrelsen
opstille vilkår, der er egnede at hindre de nævnte forhold jf. alkoholloven § 6, stk. 1. Der var ikke tale om de
nævnte forhold under tilsynet. Målgruppen på hotellet var primært ældre turister.

Erhvervsmæssig udskænkning må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed skal være
godkendt hertil jf. alkoholloven § 9. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
bygningsmyndigheden, brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 2, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har kun sendt
tilsynsmyndigheden brandsynsskema, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke har mulighed for at vurdere om
lokalerne er godkendt.

Restaurationer og andre udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset jf.
alkoholloven § 10. Der blev ikke solgt alkoholholdige drikke ud af huset fra udskænkningsstedet.

Udskænkningsstedet må have åbent fra 12.00 til 03.00 på fredage og lørdage jf. alkoholloven § 13, stk. 1.
Udskænkningsstedet lukkede udskænkningsstedet omkring midnat på den fredag tilsynsmyndigheden var
på tilsyn.

Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Der blev ikke udskænket til personer under 18 år eller berusede under tilsynet.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til
unge under 18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var skilte med forbud mod
udskænkning til personer under 18 år og berusede.
Bevillingshaveren eller den der forestår udskænkningen skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en
person er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt til unge under 18 år.
Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder
medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den
umyndige jf. alkoholloven § 18, stk. 5. Tilsynsmyndigheden så ikke personer under 18 år i
udskænkningsstedet uden ledsager efter kl. 20.00.
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På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og
mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Tilsynsmyndigheden så ikke at blev solgt alkoholfrie drikke. Men der var stillet flere kander isvand frem på
et bord, hvor gæsterne kunne tage et glas.
Priserne på alkoholholdige drikke skal fremgå af prislister jf. alkoholloven § 19, stk. 3. Der var synlige
prislister alkoholholdige drikkevarer på udskænkningsstedet.

Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf.
bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik
Sermersooq. Der blev ikke udskænket alkoholholdige drikke over 15 %.

Udskænkningsstedets indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenoms arealer skal til enhver tid
holdes ryddelige jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 3, stk. 1. Indgangspartiet og de umiddelbart tilstødende
udenoms arealer var ryddelige under tilsynet.

I lokaler hvortil der er knyttet en alkoholbevilling, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig
eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for
andre tilstedeværende eller omboende eller i øvrigt at foretage noget der strider mod orden og
sømmelighed jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 5, stk. 1. Ingen af disse forhold gjorde sig gældende på
udskænkningsstedet under tilsynet.

I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler
til udhandling eller servering af stærke drikke § 7, stk. 2. Der var tilstrækkeligt personale over 18 år, og
tilsynsmyndigheden vurderede ikke at der var behov for en dørvogterfunktion.

Der må ikke umiddelbart før salget skal stoppes udskænkes alkoholholdige drikke i et kvantum, som ikke
med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til
væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 8. Der blev ikke under tilsynet udskænket i et kvantum som
ikke med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid på udskænkningsstedet. Der blev ikke
udskænket alkoholholdige drikke i et kvantum som må påføres at føre til væsentlig beruselse.
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Sundhedsmyndighederne er til enhver tid berettiget at kontrollere, om den hygiejniske standard er
tilfredsstillende jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 9, stk. 2. De hygiejniske standarder tilfredsstillende på
udskænkningsstedet.

3.5. Restaurant Red House v/Robert Peroni Napparngummut 1.
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn 6. juli kl. 17.30-18.00.
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5. Der var
en synlig alkoholbevilling på udskænkningsstedet.

Erhvervsmæssig udskænkning må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed skal være
godkendt hertil jf. alkoholloven § 9. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
bygningsmyndigheden, brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 2, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har vedhæftet byggetilladelse
og brandsynsskema samt næringsbrev, hvorfor tilsynsmyndigheden ikke har mulighed for at vurdere om
lokalerne er godkendt til restaurationsvirksomhed.

Restaurationer og andre udskænkningssteder må ikke sælge alkoholholdige drikke ud af huset jf.
alkoholloven § 10. Der blev ikke solgt alkoholholdige drikke ud af huset fra udskænkningsstedet under
tilsynet.

Udskænkningsstedet må have åbent fra 12.00 til 03.00 på fredage og lørdage jf. alkoholloven § 13, stk. 1.
Tilsynsmyndigheden havde ikke mulighed for at vurdere om udskænkningsstedet opfyldte tidsfristerne i
åbningstiden.
Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Der blev ikke udskænket til unge under 18 år eller berusede personer fra
udskænkningsstedet under tilsynet.
Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til
unge under 18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Der var et skilt med forbud mod
udskænkning til unge under 18 år. Der var ikke et skilt med forbud mod udskænkning til berusede.
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Bevillingshaveren eller den der forestår udskænkningen skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en
person er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt til unge under 18 år under tilsynet,
hvorfor det ikke var nødvendigt at sikre fornøden dokumentation ved servering.
Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder
medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den
umyndige jf. alkoholloven § 18, stk. 5. Tilsynsmyndigheden var ikke til udskænkningsstedet efter kl. 20.00,
hvorfor tilsynsmyndigheden ikke kan vurdere om personer under 18 år har haft adgang til restaurationen
efter kl. 20.00 uden ledsager.

På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og
mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Tilsynsmyndigheden så ikke at der blev solgt alkoholfrie drikke. Og der var ikke stillet isvand frem til
gæsternes frie afbenyttelse.
Priserne på alkoholholdige drikke skal fremgå af prislister jf. alkoholloven § 19, stk. 3. Tilsynsmyndigheden
så ikke synlige prislister på alkoholholdige drikkevarer på udskænkningsstedet.
Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf.
bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik
Sermersooq. Der blev ikke udskænket alkoholholdige drikke over 15 % under tilsynet.

Udskænkningsstedets indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenoms arealer skal til enhver tid
holdes ryddelige jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 3, stk. 1. Indgangspartiet og de umiddelbart tilstødende
udenoms arealer var ryddelige under tilsynet.

I lokaler hvortil der er knyttet en alkoholbevilling, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig
eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for
andre tilstedeværende eller omboende eller i øvrigt at foretage noget der strider mod orden og
sømmelighed jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 5, stk. 1. Disse forhold blev ikke observeret under tilsynet.

I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler
til udhandling eller servering af stærke drikke § 7, stk. 2. Tilsynsmyndigheden vurderer der var tilstrækkeligt
personale over 18 år tilstede, og/ tilsynsmyndigheden vurderer ikke, at der er behov for en
dørvogterfunktion.
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Der må ikke umiddelbart før at salget skal stoppes udskænkes alkoholholdige drikke i et kvantum, som ikke
med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til
væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 8. Der blev ikke udskænket i et kvantum som ikke med
rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid på udskænkningsstedet, og der blev ikke
udskænket alkoholholdige drikke i et kvantum som må påregnes at føre til væsentlig beruselse.

Sundhedsmyndighederne er til enhver tid berettiget at kontrollere, om den hygiejniske standard er
tilfredsstillende jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 9, stk. 2. De hygiejniske standarder var tilfredsstillende på
udskænkningsstedet.

Kapitel 4. Resultat af tilsynet på Lufthavnen
For området for tilsynet findes 1 sted med type E bevilling, som omfatter en særskilt alkoholbevilling til
lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til udskænkning af stærke og svage drikke.

4.1 Kulusuk lufthavn B-1343
Tilsynsmyndigheden var på tilsyn 1. juli kl. 15.15-17.00 og 8. juli kl. 15.00-16.00
Bevillingshaver skal anbringe bevillingen på et for publikum synligt sted jf. alkoholloven § 3, stk. 5.
Bevillingshaver havde en synlig bevilling på væggen på den ene side (der hvor indenrigsflyvning foregår).
Bevillingstypen stemmer dog ikke overens med den bevillingstype kommunalbestyrelsen kan udstede efter
reglerne i alkoholloven § 3, stk. 3 nr. 5, som omfatter bevilling til udskænkning (type E). Lufthavnen havde
en bevilling til både salg og udskænkning som type E. Dette er ikke en korrekt type bevilling. Lufthavnen bør
kun have bevilling til udskænkning, hvorfor lufthavnen ikke skal foretage salg. I denne forbindelse blev der
solgt alkoholholdige drikke ud af huset fra udskænkningsstedet, da en af lufthavnens medarbejde købte en
sixpack af øl på vej hjem.
Erhvervsmæssig udskænkning må kun ske fra lokaler, der er indrettet til restaurationsvirksomhed skal være
godkendt hertil jf. alkoholloven § 9. Forinden lokalerne tages i brug, skal der foreligge godkendelse fra
bygningsmyndigheden, brandmyndigheden, sundhedsmyndighed og arbejdstilsynet samt næringsbrev og
alkoholbevilling jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 2, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har sendt dokumentation på
en fyldestgørende godkendelse fra brandmyndigheden og oplysninger om næringsbrev.
Tilsynsmyndigheden har ikke mulighed at vurdere om lokalerne er godkendt til restaurationsvirksomhed.
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Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer, der er under 18 år eller berusede
jf. alkoholloven § 18, stk. 1. Der blev ikke udskænket til unge eller berusede under tilsynet.

Bevillingshaver skal på et for publikum synligt sted anbringe opslag om forbuddet mod udskænkning til
unge under 18 år og berusede personer jf. alkoholloven § 18, stk. 3. Skiltene var opdelt, således at
indenrigsflyvning havde et skilt med forbud mod udskænkning af unge under 18 og hvor udenrigsflyvning
(til Island) havde et skilt med forbud mod salg af berusede.

Bevillingshaveren eller den der forestår udskænkningen skal sikre sig fornøden dokumentation for, at en
person er over 18 år jf. alkoholloven § 18, stk. 4. Der blev ikke solgt til unge under 18 år under tilsynet.

Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til restaurationer og andre udskænkningssteder
medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person, som har et særligt ansvar for den
umyndige jf. alkoholloven § 18, stk. 5. Tilsynsmyndigheden var ikke til stede efter kl. 20.00, hvorfor
tilsynsmyndigheden ikke har mulighed for at vide hvorvidt unge under 18 år var til stede efter kl. 20.00
uden ledsager.

På udskænkningssteder hvor der udskænkes alkoholholdige drikke, skal bevillingshaveren drage omsorg
for, at der også er mulighed for at udskænke andre drikke, herunder alkoholsvagt øl, alkoholfrie vine og
mineralvand. Isvand skal være stillet frem til fri afbenyttelse jf. alkoholloven § 19, stk. 2.
Tilsynsmyndigheden så ikke at der blev solgt alkoholfrie drikke og der var ikke stillet isvand frem til
gæsternes frie afbenyttelse.

Priserne på alkoholholdige drikke skal fremgå af prislister jf. alkoholloven § 19, stk. 3. Tilsynsmyndigheden
så at der var synlige prislister på alkoholholdige drikkevarer på udskænkningsstedet på
indenrigsflyvningssiden.

Al udskænkning af alkoholholdige drikke over 15 volumenprocent eller derover er forbudt jf.
bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik
Sermersooq. Tilsynsmyndigheden så ikke, at der blev udskænket alkoholholdige drikke over 15 %.

Udskænkningsstedets indgangsparti og de umiddelbart tilstødende udenoms arealer skal til enhver tid
holdes ryddelige jf. bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
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udhandling eller servering af stærke drikke § 3, stk. 1. Indgangspartiet og de umiddelbart tilstødende
udenomsarealer var ryddelige.

I lokaler hvortil der er knyttet en alkoholbevilling, er det forbudt at udvise støjende, voldelig, fornærmelig
eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, eller som medfører ulempe for
andre tilstedeværende eller omboende eller i øvrigt at foretage noget der strider mod orden og
sømmelighed jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 5, stk. 1. Disse forhold blev ikke observeret under tilsynet.

I restaurationsvirksomheder skal der være ansat tilstrækkeligt personale over 18 år til varetagelse af
dørvogterfunktioner jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler
til udhandling eller servering af stærke drikke § 7, stk. 2. Tilsynsmyndigheden vurder ikke, at der er ikke
behov for en dørvogterfunktion.

Der må ikke umiddelbart før salget skal stoppes udskænkes alkoholholdige drikke i et kvantum, som ikke
med rimelighed kan indtages i den tilbageværende opholdstid eller som i øvrigt må påregnes at føre til
væsentlig beruselse jf. bekendtgørelse nr. nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til
udhandling eller servering af stærke drikke § 8. Tilsynsmyndigheden så ikke at der blev udskænket i et stort
kvantum.

Kapitel 5. Tilsynets konklusion
Tilsynsmyndigheden konkluderer at Pilersuisoq Kulusuk B-682 ikke overholder bestemmelserne i
alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at Pilersuisoq Tinteqilaaq B-929 ikke overholder bestemmelserne i
alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at Pilersuisoq Kummiut B-1397 ikke overholder bestemmelserne i
alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at Pilersuisoq Sermilliaq B-875 ikke overholder bestemmelserne i
alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at udstedelse af alkoholbevilling til Pilersuisoq i Tasiilaq B-1600 ikke
stemmer overens med hensyn til alkohollovens § 3, stk. 2 og at kommunalbestyrelsens fastsatte
betingelser ikke overholdes i forhold til at begrænse generne overfor omgivelserne og samfundet.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at ”Klubben” B-151 ved Michael Mieth Petersen ikke overholder
bestemmelserne i alkoholloven.
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Tilsynsmyndigheden konkluderer at Artic Wonderland Ltd. A/S B-107 ikke overholder bestemmelserne i
alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at Hotel Angmagssalik v/Artic Wonderland Tours Ltd A/S B-725 ikke
overholder bestemmelserne i alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at Restaurant Red House v/Robert Peroni Napparngummut 1 ikke
overholder bestemmelserne i alkoholloven.
Tilsynsmyndigheden konkluderer at bevillingstypen til Kulusuk Lufthavn B-1343 er forkert og ikke i
overensstemmelse med lovgivningen.
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