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Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 5894, som medlem
af Folketinget Morten Messerschmidt (DF) har stillet til justitsministeren
den 31. august 2007.
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Spørgsmål nr. S 5894 fra medlem af Folketinget Morten Messerschmidt (DF):
”Finder ministeren det ikke krænkende for retsfølelsen, at en
smugkro i Glostrup, hvor børn helt ned i 13-års-alderen har
fået udskænket alkohol, ikke er blevet lukket af politiet, og
kan ministeren forklare, hvorfor dette ikke er sket, og såfremt
hjemlen til at lukke en sådan smugkro ikke eksisterer, er ministeren så indstillet på at tilvejebringe denne?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet
følgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil jeg kan henholde mig:
”Københavns Vestegns Politi har bl.a. oplyst, at det fremgår
af loven om restaurations- og hotelvirksomhed § 24, stk. 1, at
i og fra butikker og lignende forretningslokaler må der ikke
udleveres stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, medmindre der til forretningsstedet er udstedt alkoholbevilling.
Københavns Vestegns Politi oplyser videre, at man er bekendt med rygterne om og avisomtalen af, at en navngiven
kiosk på Hovedvejen i Glostrup skulle fungere som smugkro
med udskænkning af alkohol til mindreårige. Københavns
Vestegns Politi har i den anledning efterforsket en konkret
anmeldelse om, at der skulle ske salg af øl til mindreårige fra
den pågældende kiosk i Glostrup. Der er ikke udstedt alkoholbevilling til kiosken. Der er for nærværende ikke konstateret salg af alkohol til mindreårige. Der er ej heller i øvrigt
fundet indikationer for smugkrovirksomhed. Der er dog i tilknytning til kiosken i kælderen indrettet et lokale med borde
og stole. Lokalet anvendes ifølge oplysninger givet af unge,
som er antruffet på stedet, som et klublokale for de unge i
området.
Der har ikke på baggrund af den indtil dato foretagne efterforskning været tilstrækkeligt grundlag for at sigte indehaveren af kiosken for overtrædelse af § 24, stk. 1, i loven om restaurations- og hotelvirksomhed.”
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