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19. august 2022      

EM 2022/77 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte ændringsforslag til 

Inatsisartutlov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer og tilhørende bekendtgørelse 

således, at det bliver muligt for private at indføre øl, vin og spiritus. 

(Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit) 

 

Begrundelse 

Hvorfor er det egentlig, at jeg som privatperson ikke må købe lidt god rødvin direkte fra et fransk vinslot og 

få det leveret til min adresse her i Grønland? 

 

Hvorfor må jeg ikke købe en kasse med øl direkte fra et belgisk mikrobryggeri og få det leveret til min 

adresse her i Grønland? 

 

Svaret er i begge tilfælde, at det ifølge loven om ind- og udførsel af varer ikke er tilladt for private at indføre 

øl, vin og spiritus.  

 

Tilbage i 2011 kunne man læse på KNR, at det daværende Naalakkersuisut havde en lignende idé1. Forslaget 

blev dog aldrig gjort til virkelighed. 

 

Handel på internettet har gjort det muligt at handle overalt i verden, og der er rigtig mange herhjemme, 

der flittigt benytter sig heraf til at købe eksempelvis tøj. Udbuddet er større og man kan i højere grad få 

opfyldt sine ønsker. Det samme gør sig gældende med øl, vin og spiritus, men her siger loven, at det vil 

være ulovligt, da private ikke må indføre disse produkter. Det vil jeg gerne have ændret.  

 

Private skal naturligvis betale indførselsafgifter, fragt og lignende, så det er ikke sådan, at det nødvendigvis 

vil blive billigere eller lettere for den enkelte, men jeg mener, at folk skal have muligheden for at kunne 

købe andre mærker end der udbydes fra de forretningsdrivende her i landet. 

 

Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at indskrænke borgernes frihed. Vi er nødt til at fjerne 

overflødige regler, så det bliver endnu bedre at leve og bo herhjemme. 

 

Med disse ord ser jeg frem til at høre Naalakkersuisuts svarnotat samt indlæggene fra de øvrige partier. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

En vedtagelse af forslaget vil medføre administrative udgifter til ændringer af lov og bekendtgørelse. Disse 

forventes ikke at overstige 500.000 kroner. 

                                                           
1 https://knr.gl/da/nyheder/du-kan-snart-importere-din-egen-sprut-og-vin 
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De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Virksomheder, der sælger øl, vin og spiritus, kan risikere en nedgang i sin omsætning, såfremt flere private 

selv vil indkøbe disse produkter i udlandet. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Borgerne vil få et større udbud af øl, vin og spiritus, da indkøb ikke længere vil være begrænset af, hvad 

butikkerne tilbyder. 


