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Københavns Kommune 
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Sagsnummer: 2021-0145883 
 
 
 

København, den 23. juli 2021 
 

 
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 Re-
staurations- og Nattelivsplan 2021. Planen er i offentlig høring, og De Samvirkende Købmænd 
(DSK) takker for muligheden for at kommentere. 
 
Den oprindelige plan er udarbejdet efter behandling i Advisory Board for Natteliv, hvor re-
præsentanter for enkelte udvalgte parter i nattelivet deltog. På den baggrund vil nogle af de 
berørte parter kunne henvise til det forudgående arbejde, mens andre – f.eks. erhvervslivet i 
almindelighed herunder kulturen, hoteller og detailhandel i særdeleshed – ikke tidligere har 
været involveret.  
 
 
Generelle bemærkninger 
Uanset om man er beboer i Middelalderbyen, i Nordhavn, på Islands Brygge eller et helt 
fjerde sted i København, skal man kunne få sin nattesøvn ligesom man ikke skal møde affald, 
bræk og stanken af urin den efterfølgende morgen. Det er indiskutabelt, at nogle borgeres 
adfærd i dag er anerledens end tidligere, hvilket medfører gener for mange andre borgere.  
 
Det er derfor fornuftigt med politisk fokus på udfordringen. Grænserne for ”anstændig op-
førsel” har rykket sig, og desværre i den forkerte retning.  
 
Der er derfor brug for både debat og handling, der kan genoprette balancen mellem brugen 
af udendørs arealer og retten til privatliv i egen bolig.  
 
Københavns Kommune har de senere år prioriteret at igangsætte en række initiativer, der øger 
borgernes brug af det udendørs byrum. Politisk er der givet bedre muligheder for udendørs ser-
vering, dele af Middelalderbyen er omdannet til gågademiljø og der er opsat 500 bænke alene 
inden for det seneste år.  
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De initiativer ”nudger”/inspirerer byens borgere og besøgende til øget brug af udelivet i byen. 
Det er sikkert positivt for mange, men bagsiden af medaljen er risikoen for mere støj i byen.   
 
Forud for denne høring har Københavns Kommune igangsat en by- og nattelivskampagne 
2021. Kampagnen fortjener al mulig ros, opbakning og gerne med endnu større udbredelse 
end det nuværende kampagnetryk. Den aktuelle kampagne arbejder med at ændre borger-
nes vaner (”unoder”) frem for brug af yderligere restriktioner, der kan få negative konse-
kvenser for arbejdspladser og for tiltrækningen af turister til byen.  
 
For bemærkninger til hovedparten af forslagene i nattelivsplanen henvises til Dansk Erhverv, 
hvorimod DSK har legitimitet til at vurdere og kommentere forslag, der direkte vedrører de-
tailhandelen.  
 
Kommentarer til forslaget om specifikt om detailhandelens salg af alkohol 
Det er især forslag 5 – om begrænsning af detailhandelens salg af alkohol – der med indsigt og 
legitimitet kan vurderes herfra. 
 
Forslaget er problematisk, da butikkernes faktiske indflydelse på visse personers adfærd i byen 
ikke er proportionel med et så vidtgående indgreb i butikkernes drift.  

 
Den organiserede del af detailhandelen – herunder kædebutikker, butikker med overenskomst 
og ordnede forhold i almindelighed mv. - gør sig meget umage med at følge gældende lovgiv-
ning. Til gengæld fylder de butikker meget lidt i det samlede nattelivsbillede, hvor gruppen af 
øvrige butikker og serveringssteder med to-go salg (omfattet af præcis de samme regler) antals-
mæssigt fylder mere. Men det er de mest profilerede kædebutikker, der nævnes i debatten.  
 
I forbindelse med de midlertidige corona-restriktioner (begrænsninger i alkoholsalget) har det 
været åbenlyst, at der er sket et illegalt salg fra dele af det butiksmiljø, der også på andre områ-
der (f.eks. afgifter og illegal arbejdskraft) kan have et afslappet forhold til overholdelse af lan-
dets lovgivning. Det lykkedes f.eks. TV2 Lorry at købe alkohol i ”spærretiden” hos hele 6 ud af 
10 besøgte kiosker.  

 
Et eventuelt natligt salgsforbud for alkohol rammer ikke kun de berørte butikker for manglende 
salg af alkohol, men også for følgesalget. Som tommelfingerregel anslås det, at det tabte følge-
salg for øvrige varer (ikke-alkoholiske drikke, fast-food, salater osv.) udgør et beløb, der er dob-
belt så højt som den mistede alkohol-omsætning.  
 
Der mangler proportionalitet, hvis man rammer et begrænset antal butikker så hårdt, så mistet 
salg af alkohol for f.eks. kr. 50.000 i alt måtte medføre faldende omsætning i niveauet kr. 
150.000.  
 
Udover at ramme butikkens omsætning, er der også en overhængende risiko for ekstra kon-
frontationer mellem medarbejdere og kunder, når kunderne ikke kan/vil forstå, hvorfor de ikke 
lige kan få lov til at købe de varer, som de efterspørger. Varer, der i øvrigt må sælges lovligt hos 
pågældende butiks konkurrenter uden for forbudszonen.  
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Et natligt salgsforbud vil altså ramme den ordnede del af detailhandelen langt hårdere end det 
uorganiserede erhvervsliv.  
 
Det vil være problematisk for den lige konkurrence, hvis man ikke må handle i en fysisk butik, 
men kan bestille alkohol til levering i det forbudte tidsrum. Levering sker allerede i dag af såvel 
onlinehandel med distribution 24-7 og fra budtjenester, der også leverer menuer, fast-food og 
andre fødevarer. En levering, der i så fald ligeledes skal reguleres.  

 
I det svenske natteliv er begrebet ”alternative leverancer” velkendt, og dækker over, at ”alle” 
ved, hvordan man skaffer sig alkohol uden for Systembolagets åbningstider, når behovet op-
står. Det vil også ske i København, hvis der udlægges forhindringer for den organiserede del af 
detailhandelen.  
 
De bydele, der synes hårdest ramt med problemer i nattelivet, har to somre i træk været Nord-
havn og Islands Brygge. Ingen af de to bydele har detailbutikker, der sælger alkohol sen aften 
eller nat. Manglende detailsalg af alkohol fra de organiserede virksomheder er dermed ingen 
garanti mod ”fest i gaden.”    
 
Endelig er der forbrugere, der på grund af deres job- og familiesituation foretrækker at handle 
om natten. Et indgreb vil ligeledes ramme de borgere.  
 
Med forslaget om indskrænkning af detailhandelens salg af alkohol, kan man sende en tanke til 
den for længst afdøde amerikanske psykolog Abraham Maslow. Han sagde som bekendt, at 
for manden, der kun har en hammer i værktøjskassen, begynder alt at ligne et søm.  
 
DSK vil opfordre til et mere nuanceret syn på detailhandelens rolle, da forslaget om begræns-
ning af detailhandelens salg af alkohol ikke synes proportionelt med de udfordringer salget 
medfører. Vi deltager naturligvis hellere end gerne i en drøftelse om butikkernes rolle i natteli-
vet.  
 
 
Hvorfor nye restriktioner, når allerede gældende lovgivning ikke anvendes? 
Udkastet til nattelivsplan indeholder en række forslag, der vil pålægge virksomheder i oplevel-
sesøkonomien nye restriktioner og byrder.  
 
Det er ikke hjælpsomt over for et erhverv, der om nogen har lidt det seneste halvandet år. Der 
er mistet tusindvis af arbejdspladser i lige præcis oplevelsesøkonomien i København, som har 
været hårdere ramt end vel nok noget andet sted i landet. Behovet for en forstærket indsats for 
et roligere natteliv bør kunne imødekommes med øget fokus på allerede eksisterende lovgiv-
ning. Og vel at mærke en lovgivning, der ikke tilnærmelsesvis anvendes fuldt ud.  
 
Opmærksomheden kan især henledes på § 3 i ordensbekendtgørelsen: 
”Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræ-
den, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.”  
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På tilsvarende vis er der – ligeledes i allerede eksisterende lovgivning - i lov om restaurations-
virksomhed og alkoholbevilling m.v. en relevant bestemmelse i § 29: ”På serveringssteder er det 
forbudt erhverv at servere eller lade servere, (…), stærke drikke for personer, der (…) om hvem er 
grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikke vil give anledning til fare for 
sig selv eller ulempe til andre.”  
 
Historisk har der ikke været ført mange retssager på området, men politisk har man ved diverse 
justeringer af restaurationsloven fastholdt formuleringen om ”ulempe for andre.” 
 
Med andre ord: Der er allerede i dag hjemmel til at skride ind over for de personer, der ikke 
evner at feste med respekt for deres medborgere. Det er et spørgsmål om håndhævelse, 
men nye restriktioner vil også kræve yderligere håndhævelse.    
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Hos De Samvirkende Købmænd foreslår vi en nattelivsindsats baseret på flere indsatser: 
 
1) En yderligere udbredelse af den aktuelle by- og nattelivskampagne som Københavns Kom-
mune har sat sig i spidsen for.  
 
2) Anvend den eksisterende lovgivning herunder ordensbekendtgørelsen i langt større omfang 
end hidtil.  
 
3) Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper med alle relevante parter. Her deltager DSK naturlig-
vis hellere end gerne – hvis der er behov for dagligvarehandelens direkte involvering - og bistår 
ligeledes gerne med at knytte kontakt til relevante medlemmer.  
 
 
I er velkomne til at kontakte os, hvis vores høringssvar skulle give anledning til spørgsmål el-
ler behov for uddybning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Bøgelund Nielsen 
Vicedirektør 


