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Sagsresumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 21. januar 2011 blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen
fremover to gange årligt skulle orienteres i form af en alkoholpolitisk redegørelse, der blandt andet
viser det aktuelle billede af antallet af alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq.
Udvalg for Økonomi og Erhverv tog orienteringen til efterretning på deres møde den 14.december
2017 og sendte den videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at orienteringen om antallet og fordelingen tages til efterretning
Sagsfremstilling
På Kommunalbestyrelsens møde den 21. januar 2011 blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen
fremover to gange årligt skulle orienteres i form af en alkoholpolitisk redegørelse, der blandt andet
viser det aktuelle billede af antallet af alkoholbevillinger i kommunen.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Der er i dag 89 alkoholbevillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, med følgende fordeling på
byerne:
Nuuk
- 26 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke)
- 31 type B bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke)
- 1 type E bevilling (bevilling til udskænkning efter § 13, stk. 2 ”Kommunalbestyrelsen kan
udstede særskilt alkoholbevilling til lufthavnskiosker og hoteller med overnattende gæster til
udskænkning af stærke og svage drikke også i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 12.00.”)
- 7 bevillinger til diner transportable
I alt 65 bevillinger.
Paamiut
- 6 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke)
- 1 type B bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke)
I alt 7 bevillinger.
Tasiilaq (maks.14,9 alkoholvolumenprocent)
- 6 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke)
- 4 type B bevillinger (bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke)
I alt 10 bevillinger.
Kulusuk (maks.14,9 alkoholvolumenprocent)
- 1 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke)
- 1 type B bevilling(bevilling til udskænkning af stærke og svage drikke)

- 1 type E bevilling (bevilling til udskænkning efter § 13, stk. 2)
I alt 3 bevillinger.
Ittoqqortoormiit (maks.14,9 alkoholvolumenprocent)
- 3 type A bevillinger (bevilling til salg af stærke og svage drikke)
- 1 type A + C bevillinger (bevilling til salg af svage drikke)
I alt 4 bevillinger.
Orientering til Kommunalbestyrelsen den 04. oktober 2016 var der udstedt 92 alkoholbevillinger i
Kommuneqarfik Sermersooq.
Orientering til Kommunalbestyrelsen den 17 marts 2015 var der udstedt 92 alkoholbevillinger i
Kommuneqarfik Sermersooq.
Orientering til Kommunalbestyrelsen den 23. september 2014 var der udstedt 92 alkoholbevillinger
i Kommuneqarfik Sermersooq.
Orientering til Kommunalbestyrelsen den 1. oktober 2013 var der udstedt 87 alkoholbevillinger i
Kommuneqarfik Sermersooq.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Kommuneqarfik Sermersooq.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Udstedelse af alkoholbevillinger beror på følgende lovgivning:
- Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikker
- 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
Derudover har følgende lovgivning relevans:
- Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om det grønlandske Erhvervsregister
- Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol af levnedsmidler
Det videre forløb
Udvalg for Økonomi og Erhverv vil blive orienteret om antallet af tilladelser til alkoholbevilling igen i
marts måned 2018.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger
Tidligere beslutning
Udvalg for Økonomi og Erhvervs beslutning den 14. december 2017:
Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra de andre forvaltninger.
Bilag

1. Liste over alkoholbevillinger i Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit

