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                         København den 14. juli 2021 

Høring vedrørende 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. Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) takker 

for at få denne mulighed for at kommentere på udkastets indhold på vegne af vores medlemmer. 

 

Generelle bemærkninger 

VSOD anerkender, at der er udfordringer i det Københavnske natteliv - uanset om man er beboer 

i Middelalderbyen eller andre besøgte bydele. Det er derfor fornuftigt, at Københavns Kommune 

påtager sig opgaven og starter en debat om et bedre natteliv med mindre støj, affald og vold, 

således at der kan skabes en god balance mellem beboere og erhvervslivet. 

 

Nattelivsplanens forslag om flere natteværter, flere partnerskaber, målrettede kampagner, 

uddannelse af medarbejdere i nattelivet og større indsats mod affald i gaderne er fornuftige tiltag, 

som utvivlsomt vil forbedre balancen mellem hensyn til beboere og erhvervslivet. Disse forslag til 

tiltag er alle tiltag, der rammer kernen af problemet, hvilket er afgørende for at opnå den ønskede 

effekt. 

 

Specifikke bemærkninger 

Forslag om forbud mod salg af alkohol i detailhandlen i bestemte områder og tidsrum, som 

fremgår i udkast til nattelivsplanen, vil næppe løse udfordringen med støj, affald og vold. Et sådant 

forbud vil blot ’flytte salget af alkohol’ fra et postnummer til et andet og altså ikke afhjælpe de 

udfordringer, som forslaget påpeger og har ambitioner om at løse. Et salgsforbud i detailhandlen 

vil ligeledes skabe en skævvridning af konkurrencen mellem detailhandlen og 

restaurationsbranchen. 

 

VSOD opfordrer alle til at se på vores ’Alkoholkultur’ - særligt blandt børn og unge, som er en 

væsentlig del af nattelivet. Unge har arvet en usund drukkultur og en forståelse af, at alkohol er 

en helt naturlig og uundværlig del af tilværelsen fra tidligere generationer. Derfor er alkohol ikke 

et frit valg for unge i dag. 

 

VSOD vurderer, at der i nattelivet er en del ’gadefester’ bestående særligt af unge og børn under 

18 år, som ikke har adgang til det ’kontrollerede’ natteliv. De køber derfor deres alkohol i 

detailhandlen og ofte uden deres forældres accept og viden. 
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En forhøjelse af salgsaldersgrænsen til 18 år for salg af alt alkohol i detailhandlen vil efter VSOD 

og 23 andre organisationers vurdering - herunder Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse og 

Regioner - have en enorm positiv indvirkning på de unges alkoholkultur og indirekte være med 

til at lægge en dæmper på uorganiserede gadefester i nattelivet. 

 

VSOD kan bakke op omkring mulighederne for skærpede ordensregler i bestemte zoner, men det 

er vigtigt, at udformningen af retningslinjer sker i et tæt samspil med såvel de berørte 

serveringssteder som politiet, og herunder inddrager deres vurderinger i forhold til den mulige 

og påkrævede håndhævelse. Serveringsstederne kan grundlæggende ikke gøres ansvarlige for 

den fest, som sker i det offentlige rum. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Efter en del års fald i forbruget stiger danske unges alkoholindtag igen. Det sker lige ved 

overgangen mellem barn og voksen, som er et af de mest afgørende tidspunkter i et menneskes 

liv for indlæring, skabelse af relationer og for at komme godt og sundt afsted mod voksenlivet. 

 

Derfor bør vi benytte denne lejlighed til at have modet til at tage et afgørende skridt til at ændre 

alkoholkulturen i en sundere og tryggere retning, så de kommende generationers børn og unge 

går en sundere og mere inkluderende alkoholkultur i møde. I den forbindelse bør Københavns 

Kommune indtage en mere aktiv rolle i indførelsen af en salgsaldersgrænse på 18 år for salg af alt 

alkohol i detailhandlen. 

 

Det er afgørende, at der bliver taget hånd om de eksisterende udfordringer, hvilket bør ske med 

målrettede tiltag og håndhævelse overfor de grupper, der er årsag til uro i nattelivet.  

 

VSOD stiller sig gerne til rådighed i den fremadrettede dialog mellem beboere, erhvervslivet og 

kommunen i bestræbelser på at finde den rette balance og en god nattelivsplan. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikolai Klausen 

Sekretariatschef 


