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Høring vedr. Kultur- og Fritidsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens
fælles forslag til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til
Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Dansk Industri og Bryggeriforeningen kvitterer for at
få mulighed for at kommentere på udkastets indhold på vegne af vores medlemmer.
Generelle bemærkninger
Dansk Industri og Bryggeriforeningen anerkender, at der er en udfordring i det københavnske natteliv med støj, affald og vold. Derfor er det positivt og fornuftigt, at Københavns Kommune tager udfordringen op til debat og forbereder tiltag, der har til hensigt at
genoprette den rette balance mellem hensyn til beboerne og hensyn til erhvervslivet i det
københavnske natteliv.
Nattelivsplanens forslag om flere natteværter, flere partnerskaber, målrettede kampagner,
udvidelse af støjvagten, uddannelse af medarbejdere i nattelivet og større målrettet indsats mod affald i gaderne er alle fornuftige tiltag, der rammer kernen af problemet, hvilket er afgørende for at opnå den ønskede effekt og skabe den rette balance i nattelivet.
Vi mener derimod ikke, at den rette balance i nattelivet fremmes ved at pålægge detailhandlen og/eller serveringsstederne unødvendige restriktioner. Derudover mener vi heller
ikke, at der er belæg for at antage, at det er de unge under 18 år, som er kilden til udfordringerne i det københavnske natteliv. Derfor ser vi ikke, at der er belæg for, at en ændring af de gældende salgsaldersgrænser for køb af alkohol vil løse udfordringerne i det
københavnske natteliv.
For at opnå den rette balance i nattelivet, er det fuldstændigt afgørende, at der sigtes mod
kernen af problemet ved styrket samarbejde og iværksættelse af tiltag, der fremmer en effektiv håndhævelse overfor de grupper, der er årsag til uro i nattelivet.
Specifikke bemærkninger
Forslag om forbud mod salg af alkohol i detailhandlen aften og nat i udkast til nattelivsplanen er problematisk af følgende årsager:
i)

Et forbud mod salg af alkohol i detailhandlen aften og nat vil skævvride konkurrencen
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Skævvridning af konkurrencen internt i detailhandlen
Et forbud mod salg af alkohol i detailhandlen aften og nat, rettet mod detailhandlen i Middelalderbyen, vil skævvride konkurrencen mellem detailhandlen i Middelalderbyen og detailhandlen udenfor Middelalderbyen.
Detailhandlen i Middelalderbyen vil miste salg af alkohol aften og nat, samt deres
salg af følgevarer, som sælges i forbindelse med salg af alkohol. Dette mistede
salg vil forventeligt tilgå detailhandlen udenfor Middelalderbyen samt øvrige
salgskanaler, der således vil opleve mersalg.
Et forbud mod salg af alkohol aften og nat vil være et intensivt indgreb, idet indgrebet vil forringe detailhandlens mulighed for at udøve retten til salg af varer,
herunder salg af alkoholholdige produkter, der vil forplante sig til en økonomisk
byrde for butikkerne i Middelalderbyen.
Skævvridning af konkurrencen mellem detailhandlen og restaurationsbranchen
En anden konsekvens af dette forslag er, at konkurrencen mellem detailhandlen
og restaurationsbranchen vil blive skæv, idet restauranter, beværtninger mv., fortsat vil have mulighed for at sælge alkohol aften og nat.
ii)

Alkoholsalget vil flytte til andre salgskanaler
Hvis kunder ikke har mulighed for at købe alkohol i Middelalderbyen, vil de med
stor sandsynlighed vælge at købe alkohol i nærmeste butik uden for Middelalderbyen, gennem online levering eller alternativt via en ulovlig salgskanal.
Uhensigtsmæssige konsekvenser ved at forbyde salg af alkohol aften og nat var
en realitet under de midlertidige corona-restriktioner om forbud mod salg af alkohol. Stikprøve, som TV 2 har foretaget i februar 2021 viste, at det lykkedes TV 2
at købe alkohol i 6 ud af 10 besøgte butikker efter klokken 22. Hvis det foreslåede
tiltag gennemføres, bliver denne udfordring varig.
Tilsvarende utilsigtede konsekvenser med ulovligt salg af alkohol var ligeledes en
realitet i årene forud for liberaliseringen af lukkeloven. Og netop derfor er der i de
seneste 20 år sket en gradvis liberalisering af rammerne for restaurationssektoren
og detailhandlen, så de to brancher internt i brancherne og overfor hinanden har
fået mere ensartede og fair konkurrencevilkår. Særligt ved revisionen af lukkeloven i 2001 og 2005 blev der rettet op på en lang række uhensigtsmæssige forhold.
Den gradvise liberalisering af lukkeloven er sket på baggrund af analyser og en
række rapporter gennem årene, der har konkluderet, at liberaliseringen har positive konsekvenser i forhold til konkurrencen i erhvervslivet. I øvrigt er det vigtigt
at bemærke, at tidligere ændringer af lukkeloven ikke haft betydning for det samlede salg af alkohol, som har været konstant de seneste 30 år.
På baggrund af erfaringerne med restriktionerne under corona-nedlukningen og
erfaringerne fra lukkeloven er der stor risiko for, at kernen af problemet i det
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københavnske natteliv ikke fjernes, men at tiltaget blot skaber urimelige konkurrencevilkår og grobund for ulovlig handel med alkohol.
Afsluttende bemærkninger
Som nævnt indledningsvist er det positivt og fornuftigt, at Københavns Kommune tager
udfordringen med støj, affald og vold i nattelivet op til debat og forbereder tiltag, der har
til hensigt at genoprette den rette balance i det københavnske natteliv.
Det er afgørende, at der bliver taget hånd om de eksisterende udfordringer, hvilket bør ske
gennem styrket samarbejde og målrettede tiltag.
I stedet for at ramme erhvervslivet urimeligt hårdt ved at pålægge restriktioner og fremme
konkurrenceforvridning, er det afgørende, at der sættes ind med målrettet samarbejde samt
tiltag og håndhævelse overfor de grupper, der er årsag til uro i nattelivet.
Nattelivsplanens forslag om flere natteværter, partnerskaber, målrettede kampagner, udvidelse af støjvagten, uddannelse af medarbejdere i nattelivet og større indsats mod affald
i gaderne er afgørende tiltag for at forbedre balancen i nattelivet.
Samarbejde, dialog og målrettede tiltag er fuldstændig afgørende for at få løst udfordringerne i det københavnske natteliv. Og vi ønsker at være behjælpelig med at få taget hånd
om disse udfordringer. Vi deltager derfor også gerne i det fremadrettede arbejde for at få
skabt en fornuftig nattelivsplan.
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