Tilsynsrapport vedrørende overholdelse af alkohollovgivning i Tasiilaq,
Tiilerilaaq, Kuummiit, Sermiligaaq og Kulusuk
Til orientering
J.nr.: 70.06.00
Koncernservice – kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Tilsynsmyndigheden fra Departementet for Sundhed gennemførte et ikke-varslet tilsyn i Tasiilaq og
bygder (undtagen Isertoq) fra den 1. til 8. juli 2017.
Udvalg for Økonomi og Erhverv behandlede sagen på deres møde den 14. december 2017.
Udvalget tog sagen til efterretning, godkendte at Koncernservice skriftligt henstiller de
bevillingshavere, som har begået mindre forseelser, om at rette op på forseelserne, og fastsatte
fristen for at ”Klubben” B- 151 og Arctic Wonderland Ltd. A/S kan fremkomme med udtalelse om
Tilsynsmyndighedens observeringer til 1 måned og sendte sagen videre til Kommunalbestyrelsen
til orientering.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Tilsynsmyndigheden fra Departementet for Sundhed gennemførte et ikke-varslet tilsyn i Tasiilaq og
bygder (undtagen Isertoq) fra den 1. til 8. juli 2017.
Tilsynsmyndigheden konkluderer følgende:
Pilersuisoq Kulusuk B-682 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Butikken havde ikke en gyldig alkoholbevilling under tilsynet
Pilersuisoq Tiilerilaaq B-929 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Der var ingen synlig alkoholbevilling og butikken kunne ikke finde sin alkoholbevilling under
besøget
Pilersuisoq Kuummiit B-1397 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Der var ingen synlig alkoholbevilling og butikken kunne ikke finde sin alkoholbevilling under
besøget
- Under tilsynsbesøget blev der solgt alkohol til en beruset person
Pilersuisoq Sermiligaaq B-875 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Der var ingen synlig alkoholbevilling og butikken kunne ikke finde sin alkoholbevilling under
besøget
Pilersuisoq i Tasiilaq B-1600:
- Udstedelse af alkoholbevilling til Pilersuisoq i Tasiilaq B-1600 stemmer ikke overens med
hensyn til alkohollovens § 3. stk. 2
- Kommunalbestyrelsens fastsatte betingelser overholdes ikke i forhold til at begrænse
generne overfor omgivelserne og samfundet

”Klubben” B-151 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Der var tale om drukkenskab på ”Klubben” under tilsynet og alle gæsterne var synligt
berusede
- Tre eller flere sov i udskænkningslokalet
- 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 en time
senere, lå kvinden samme sted helt alene. Personalet i ”Klubben” gjorde intet for at hjælpe
kvinden
- Udskænkningsstedet havde ingen dørmand og gæsterne gik ud fra udskænkningsstedet
med flasker
- Under tilsynet blev der udskænket til personer, som blev vurderet at være under 18 år
- Der blev under tilsynet ikke sikret fornøden dokumentation under servering
- Der lå meget knust glas og tomme dåser rundt ved indgangspartiet og de umiddelbart
tilstødende udenomsarealer på udskænkningsstedet. Der var tale om en forholdsvis stor
mængde affald
- 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
Arctic Wonderland Ltd. A/S B-107 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Der var ingen synlig alkoholbevilling
- Der var drukkenskab inde og udenfor udskænkningsstedet. Alle gæsterne var synligt
berusede
- Tilsynsmyndigheden så fem eller flere sovende mennesker i det lille udskænkningslokale
samt syv eller flere sovende mennesker i det store udskænkningslokale
- Tilsynsmyndigheden mødte en ung dreng vurderet at være under 14 år, som sad med en øl
i hånden. Drengen havde uklar tale og havde svært ved at koncentrere sig om samtalen
- 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 til at være mellem 12 og 15 år
- Der blev under tilsynet udskænket til synligt berusede personer. Stort set alle var synligt
berusede, og der var ikke nogen af gæsterne, som ikke fik lov til at modtage servering
- Der var ikke skilte med forbud mod udskænkning til unge under 18 år eller berusede
personer
- Der lå meget knust glas og tomme dåser rundt ved indgangspartiet og de umiddelbart
tilstødende udenomsarealer på udskænkningsstedet
- De sanitære forhold var meget uhygiejniske, beskidte og ildelugtende
- Tilsynsmyndigheden fik efter første tilsyn et tip om, at befolkningen i Tasiilaq gik ned på
baren så snart lønnen kom ind kl. 23.00 torsdag. Tilsynsmyndigheden tog ned igen torsdag
kl. 22 til 23.30, hvor 65 personer blev set 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
Hotel Angmagssalik v/Arctic Wonderland Tours Ltd. A/S B-725 overholder ikke bestemmelserne i
alkoholloven:
- Der var ingen synlig bevilling
- Der manglede synlige skilte med forbud mod udskænkning til unge under 18 år og
berusede
Restaurant Red House, Napparngummut 1 overholder ikke bestemmelserne i alkoholloven:
- Der var ikke et skilt med forbud mod udskænkning til berusede

Kulusuk Lufthavn B-1343:
- Bevillingstypen til Kulusuk Lufthavn B-1343 er forkert og ikke i overensstemmelse med
lovgivningen
Løsningsforslag – faglig vurdering
Koncernservice foreslår, at skriftligt henstille til de omtalte Pilersuisoq i bygderne, Hotel
Angmagssalik v/Arctic Wonderland Tours Ltd. A/S, Restaurant Red House samt Kulusuk Lufthavn,
som ikke overholder bestemmelserne i alkoholloven, at rette op på de forhold, som
Tilsynsmyndigheden påpeger. Henstillingen vil blive udformet således, at den samtidig opfylder
kravene til en forvarsling af et eventuelt senere påbud, jævnfør alkohollovens § 27, stk. 1.
Koncernservice foreslår, at skriftligt henstille til Pilersuisoq i Tasiilaq at kommunalbestyrelsens
fastsatte betingelser overholdes. Henstillingen vil blive udformet således, at den samtidig opfylder
kravene til en forvarsling af et eventuelt senere påbud, jævnfør alkohollovens § 27, stk. 1.
I alkohollovens § 6 står følgende:
”Drives virksomhed på en sådan måde, at drukkenskab, utugt, uterlighed, vold eller kriminelle
handlinger i øvrigt herved fremmes, og har politiet tidligere advaret bevillingshaver, kan
kommunalbestyrelsen opstille vilkår, der er egnede til at hindre de nævnte forhold. Overtrædes
sådanne vilkår, kan kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen midlertidigt eller permanent på
samme måde som i stk. 2.
Stk. 2: Har en bevillingshaver gjort sig skyldig i grov forsømmelse i virksomheden, herunder salg
eller udskænkning uden for de i kapitel 4 anførte tidspunkter, kan kommunalbestyrelsen inddrage
bevillingen i 1 måned. Gentages forsømmelserne inden for bevillingsperioden, og giver forholdene
anledning til at antage, at virksomheden ikke fremover vil blive drevet på forsvarlig måde, kan
kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen permanent.”
I sagsbehandlingslovens § 19 står følgende:
”Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af
bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse,
før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at
fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst forden
pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte
en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.”
På denne baggrund foreslår Koncernservice, at Udvalg for Økonomi og Erhverv kontakter
“Klubben” og Arctic Wonderland Ltd. A/S og giver dem mulighed for at udtale sig om
Tilsynsmyndighedens observeringer. Fristen for at fremkomme med en udtalelse fastsættes til 1
måned, således at Udvalg for Økonomi og Erhverv kan behandle sagen på sit næste møde den 8.
februar 2018.
Kommunen planlægger at foretage et opfølgende ikke-varslet tilsyn.
Departementet for Sundhed har også orienteret politiet om tilsynsrapporten.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

-

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikke
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af
lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af
alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq
Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen

Det videre forløb
Politisk Sekretariat kontakter bevillingsindehaverne.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Indstillingerne godkendes.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Bilag
1. Tilsynsrapport

