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Forord af Alkoholreklamenævnets formand
I 2017 behandlede Alkoholreklamenævnet 18 sager. Igen i år, kunne Alkoholreklamenævnet konstatere, at en stor del af klagerne
drejede sig om alkoholmarkedsføring rettet mod børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet
deres naturlige godtroenhed, og børn, unge og alkohol hører ikke sammen. Alkoholreklamenævnet har selv i de seneste år haft
særlig fokus på markedsføring over for børn og unge, og det er Nævnets ønske aktivt at bidrage til et bredt kendskab, hvor både
privatpersoner og erhvervsdrivende er opmærksomme på retningslinjerne. Det er Alkoholreklamenævnets holdning, at dette kan
medvirke til en forbedret alkoholkultur i Danmark.
Alkoholreklamenævnet har oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra erhvervsdrivende, som er opmærksomme på retningslinjerne om alkoholmarkedsføring, og som ønsker vejledning i forbindelse med forestående markedsføringstiltag. Nævnet
har ikke kompetence til at give bindende forhåndsbeskeder, men hilser henvendelserne meget velkomment og er interesseret
i generelt at vejlede de erhvervsdrivende. Som noget nyt, arbejder Alkoholreklamenævnet i den forbindelse på at udvikle en
kvikguide, der skal hjælpe de erhvervsdrivende med fortolkning af Retningslinjerne. Det er forventningen, at kvikguiden lanceres
i 2018. Desuden har Alkoholreklamenævnet oprettet en Facebook side, for at øge kendskabet til Nævnet, både blandt forbrugere
og de erhvervsdrivende.
Alkoholreklamenævnets regelsæt er udtryk for en ansvarlig selvregulering. Heldigvis er der en klar tendens til, at de erhvervsdrivende, der modtager kritik fra Alkoholreklamenævnet, straks retter sig efter afgørelsen. Respekten for retningslinjerne er en
vigtig del af arbejdet for en bedre alkoholkultur. Desværre sker det, at en erhvervsdrivende fortsætter sin markedsføring på trods
af Alkoholreklamenævnets kritik. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt, og Alkoholreklamenævnet har derfor valgt at indføre en
monitoreringsperiode, hvor der særligt holdes øje med, at erhvervsdrivende, der har modtaget kritik, i sin efterfølgende markedsføring, respekterer Nævnets afgørelse. Finder Alkoholreklamenævnet overtrædelser af retningslinjerne eller den trufne afgørelse, vil
Nævnet straks reagere. Det kan Nævnet gøre ved at tage sagen op igen, eller oversende sagen til Forbrugerombudsmanden.
Nævnet overdrog i 2017 – for kun tredje gang i Nævnets historie – en sag til Forbrugerombudsmanden med anmodning om, at
Forbrugerombudsmanden tog sagen op til behandling efter markedsføringslovens regler. Henvisningen skete, da den erhvervsdrivende ikke havde rettet op på sin markedsføring i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets kritik.
Denne årsberetning redegør for de sager, som Alkoholreklamenævnet behandlede i 2017. Det er vigtigt at have for øje, at der ikke
er redegjort for samtlige elementer, der lå til grund for Alkoholreklamenævnets afgørelser. Redegørelserne kan derfor ikke ses som
en konkret facitliste for, hvad man som erhvervsdrivende må og ikke må ved markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer. Alkoholreklamenævnet vurderer det samlede indtryk af markedsføringstiltaget. Et tiltag kan derfor vurderes at være kritisabelt, selvom
enkeltelementerne hver for sig er uproblematiske.
Markedsføring udvikler sig over tid og sted. Derfor er vurderingen af markedsføringstiltag heller ikke statisk, men en dynamisk
størrelse. Vi ser det derfor som en væsentlig opgave at følge udviklingen tæt og drage de nødvendige konklusioner af, hvad vi
konstaterer.

God læselyst.

Advokat Pernille Backhausen (H)
Formand for Alkoholreklamenævnet
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Om Alkoholreklamenævnet
I 1999 forhandlede Erhvervsministeriet med en række erhvervs – og forbrugerorganisationer med henblik på at udarbejde et sæt
retningslinjer, der regulerede markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer. Forhandlingerne medførte vedtagelsen af retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer samt oprettelsen af Alkoholreklamenævnet (dengang Håndhævelsesudvalget), der skulle administrere og håndhæve de nye retningslinjer. Både retningslinjerne og Alkoholreklamenævnet er udtryk for
samregulering, idet erhvervs – og forbrugerinteresser er ligeligt repræsenterede, og idet håndhævelsen forestås af et uafhængigt
organ.
Retningslinjerne udgør branchens fortolkning af god markedsføringsskik, der er reguleret i markedsføringslovens § 3. Retningslinjerne er udtryk for en etisk standard og dækker enhver form for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, der sker på det
danske marked.
Formålet med at udarbejde retningslinjerne i samarbejde med erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer samt etableringen af Alkoholreklamenævnet er at sikre, at retningslinjerne bliver en integreret del af de erhvervsdrivendes markedsføring, og at
virksomhederne udviser ansvar og tager både sundheds – og forbrugerhensyn i deres markedsføring.

Samarbejde med Forbrugerombudsmanden
I 2008 indgik Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden en sagsbehandlingsaftale, som indebærer gensidig orientering
om modtagelse, behandling og afgørelse af klager. Derudover har Forbrugerombudsmanden forpligtet sig til, at man i prioritering
af sager vil lade Alkoholreklamenævnets kompetence indgå i sine overvejelser, og Alkoholreklamenævnet har forpligtet sig til
at lade sager vedrørende børn og unge videresende til Forbrugerombudsmanden, såfremt indklagede ikke straks retter sig efter
Alkoholreklamenævnets kritik.
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Alkoholreklamenævnets sammensætning
Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i
Danmark.
Medlemmerne af Alkoholreklamenævnet er:
•
•
•
•
•
•
•

Forbrugerrådet Tænk
Bryggeriforeningen
Dansk Erhverv
Kreativitet & Kommunikation
De Samvirkende Købmænd
HORESTA
Vin og Spiritusorganisationen i Danmark

Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand. Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus. Såfremt et
medlem af én af de tilsluttede brancheorganisationer er indklaget, indtager den pågældende organisation brancherepræsentantens sæde.
Det er uden betydning for Alkoholreklamenævnets behandling af en klage, hvorvidt den indklagede virksomhed er medlem af én
af de brancheorganisationer, der står bag retningslinjerne.
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Alkoholreklamenævnets medlemmer
Alkoholreklamenævnets formand:

Pernille Backhausen
Advokat (H)
Sirius Advokater

Alkoholreklamenævnets medlemmer:

Jakob Steenstrup
Jurist
Forbrugerrådet

Martin Jørgensen
Advokat, Chefkonsulent
Dansk Erhverv

Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
DSK

Nikolai Klausen
Sekretariatschef
VSOD

Niels Hald
Direktør
Bryggeriforeningen

Maria Vegger Bjerrehus
Juridisk seniorrådgiver
Kreativitet &
Kommunikation

Kaare Friis Petersen
Erhvervsjuridisk chef
HORESTA

Tanja Højrup
Specialkonsulent
Konkurrence – og
Forbrugerstyrelsen
(Observatør)

Sekretariat:

Pernille Jepsen

11

Selvregulering og god markedsføringsskik
Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer trådte i kraft i år 2000. God markedsføringsskik er imidlertid en
ubestemt størrelse, der hele tiden udvikler sig, ikke kun ved tilblivelsen af nye medier, men tillige gennem befolkningens accept af,
hvad der tolereres i det offentlige rum. Alkoholreklamenævnet besluttede derfor i 2010, efter 10 år med de oprindelige retningslinjer, at opdatere retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Revisionen medførte ikke en materiel ændring af
retningslinjerne. Revisionen omfattede blandt andet, at Alkoholreklamenævnets hidtidige praksis blev kodificeret i retningslinjerne,
og retningslinjerne blev bragt i overensstemmelse med de europæiske standarder for selvregulering, der blev udstedt af Kommissionen i 2007.
De reviderede retningslinjer fremkom efter forhandling med alle de oprindelige forhandlingsparter til retningslinjerne fra 2000,
ligesom Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmandens sagsbehandlingsaftale fortsatte uændret.
Erfaringerne siden 2000 har vist, at Alkoholreklamenævnet effektivt har medvirket til at regulere markedsføringen af alkohol, og
at Nævnets afgørelser er blevet efterlevet. Erfaringerne viser endvidere, at retningslinjerne i høj grad er blevet en integreret del af
erhvervslivets markedsføring, idet markedsføringen sker med en stadig højere grad af omtanke og aktivt medansvar.
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Sagsbehandling
Alkoholreklamenævnets afgørelser træffes alene af Nævnets medlemmer, men både klager og indklagede har mulighed for at
komme med bemærkninger til den omstridte sag. For at fremme dialog, kontinuitet og ensartet praksis, deltager repræsentanter
for brancher, der ikke er berørt af en sag, i Nævnets møder. Dette medvirker til, at brancheorganisationerne i deres rådgivning af
medlemmer giver udtryk for synspunkter, der er afledt af drøftelserne i Alkoholreklamenævnet.
Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet. Dette gælder både for forbrugere, virksomheder og organisationer. Alkoholreklamenævnet kan derudover tage sager op af egen drift. En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag, der har
været på det danske marked inden for det seneste år.
Når Alkoholreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt, udtaler Nævnet kritik af den erhvervsdrivende, der er
ansvarlig for den pågældende markedsføring. I særlige grove eller gentagne tilfælde vil kritikken blive offentliggjort gennem en
pressemeddelelse. Alle afgørelser offentliggøres på Alkoholreklamenævnets hjemmeside.
Alkoholreklamenævnet forventer, at afgørelserne bliver fulgt op af umiddelbar handling. Såfremt den erhvervsdrivende ikke agerer,
kan Alkoholreklamenævnet opfordre de bag reglerne stående organisationer og deres medlemsvirksomheder til konkrete indgreb
af kommerciel art eller anmode Forbrugerombudsmanden om at foretage retlige skridt.

13

Klagesager 2017
De seneste fem år har sagerne i Alkoholreklamenævnet fordelt sig på følgende måde.
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I 2017 behandlede Alkoholreklamenævnet
18 sager. Alkoholreklamenævnet oversendte 7 af sagerne til Forbrugerombudsmanden
2015
2016
2017
med henblik på en afklaring i 2013
forhold til 2014
markedsføringstiltaget
generelt,
da der var tale om en ny sagstype i form af drukspils-apps.
Alkoholreklamenævnet udtalte kritik i 11 sager, men på baggrund af indklagedes argumenter og umiddelbare handling for at føre
markedsføringen i overensstemmelse med retningslinjerne, tog Nævnet 7 af sagerne til efterretning. I én sag udtalte Alkoholreklamenævnet skarp kritik, og da indklagede 2 gange tidligere har modtaget kritik, blev sagen overdraget til Forbrugerombudsmanden. Det er tredje gang i Alkoholreklamenævnets historie, at en sag henvises til Forbrugerombudsmanden.

Nogle af de sager, Alkoholreklamenævnet behandlede i 2017, indeholdt flere mulige kritikpunkter. Samlet set fordelte klagerne sig
på følgende emner:
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De 18 sager, Alkoholreklamenævnet behandlede i 2017, fordelte sig som følger:
Sag

Klagens genstand

Afgørelse

1

• Markedsføring rettet mod
børn og unge
• Opfordring til stort/umådeholdent forbrug
• Påtrængende provokerende
eller særlig overtalende
markedsføring

Afholdelse af et 16+ arrangement, hvor der var fri bar i Cuba Cabaha den første time
var i strid med retningslinjerne. Nævnet udtalte kritik men tog til efterretning, at
indklagede erkendte, der var tale om en fejl og samtidig oplyste, at markedsføringen
ville blive indrettet efter retningslinjerne fremadrettet.

2

• Opfordring til stort/umådeholdent forbrug

Denne sag drejede sig om et arrangement, hvor man for 150 kr. kunne få fri bar i alm.
drinks og Tuborg profiløl hele natten. Nævnet konstaterede en generel aggressiv
markedsføring, da der på arrangørens Facebookside fremgik:
”Så lad fornuften ligge derhjemme og kom og drik alt hvad du kan for 150 kr. i
entreen!”
Der blev udtalt kritik heraf.

3

• Påtrængende provokerende
eller særlig overtalende
markedsføring

Placering af farverige shotsrør i impulskøbezone foran betalingskassen i et supermarked var i strid med retningslinjerne. Nævnet udtalte kritik men tog til efterretning, at
indklagede ville indrette sin markedsføring efter retningslinjerne.

4

• Opfordring til stort og/eller
umådeholdent forbrug
• Markedsføring rettet mod
børn og unge
• Anvendelse af unge personer i markedsføringen

Denne sag drejede sig om alkoholmarkedsføring kombineret med markedsføring af
et arrangement for studenter. I markedsføringen var anvendt billeder af studenter.
Der blev udtalt kritik heraf.

5

• Markedsføring rettet mod
børn og unge

Denne sag drejede sig om et arrangement, hvor titlerne skolefest og studieopstartsfest blev anvendt sammen med markedsføring af bordpakker indeholdende tilbud
på alkoholholdige drikkevarer. Nævnet udtalte kritik men tog til efterretning, at
indklagede reagerede hurtigt på Nævnets henvendelse.

6

• Markedsføring rettet mod
børn og unge
• Opfordring til stort og/eller
umådeholdent forbrug
• Fremme af social succes og
fysisk formåen
• Påtrængende, provokerende eller særlig overtalende
markedsføring

Når man i markedsføringen af et arrangement bruger udtrykkene ”sidste lørdag
inden skolen starter igen” og ”skolestart” henvender man sig som udgangspunkt
primært til gymnasieelever og evt. elever i de ældste folkeskoleklasser.
Desuden var en sætning som ”No. 5 har kuren, der kvikker krop og sind. FRI fadøl og
Tuborg Profil KUN 50,-”, i strid med retningslinjerne da markedsføring af alkoholholdige produkter ikke må give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan give
succes eller kan forbedre forbrugerens mentale eller fysiske formåen.
Der blev udtalt kritik heraf.

7

• Markedsføring rettet mod
børn og unge

Ordet Idrætsdag blev anvendt i sammenhæng med alkoholmarkedsføring. Nævnet udtalte, at den erhvervsdrivende som udgangspunkt har et ansvar for, at også
brugergenereret indhold, eksempelvis på en Facebookeventside, ikke er i strid med
retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Der blev udtalt kritik
heraf.

8

• Markedsføring rettet mod
børn og unge
• Opfordring til stort/umådeholdent forbrug
• Risikofyldt adfærd

Aggressiv markedsføring, der er rettet mod børn og unge og som opfordrer til massiv alkoholindtagelse og dermed et umådeholdent forbrug, er i strid med retningslinjerne. I markedsføringsmaterialet var blandt andet anvendt sætningen ”HALLOOO… Skal DU med i HEGNET”. Desuden var der i markedsføringen anvendt en
video, der viser en risikofyldt adfærd, som forbindes med indtagelse af alkohol. Der
blev udtalt kritik af markedsføringen men Nævnet tog til efterretning, at indklagede
reagerede hurtigt på Nævnets henvendelse.
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Sag

Klagens genstand

Afgørelse

9

• Markedsføring rettet mod
børn og unge
• Anvendelse af unge personer i markedsføringen

Når man markedsfører sig overfor kommende studenter på ungdomsuddannelserne,
henvender man sig også til unge under 18 år. Markedsføringen må da ikke indeholde alkoholmarkedsføring. Dette gælder uanset volumenprocent alkohol. Nævnet
udtalte kritik men tog til efterretning, at indklagede ville indrette sin markedsføring
efter retningslinjerne.

10

• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviste klagen til Forbrugerombudsmanden.

11

• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviser klagen til Forbrugerombudsmanden.

12

• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviste klagen til Forbrugerombudsmanden.
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• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviste klagen til Forbrugerombudsmanden.

14

• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviste klagen til Forbrugerombudsmanden.
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• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviste klagen til Forbrugerombudsmanden.
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• Henvist til
Forbrugerombudsmanden

Det var Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviste klagen til Forbrugerombudsmanden.

17

• Opfordring til stort/umådeholdent forbrug
• Påtrængende, provokerende eller særlig overtalende
markedsføring

Aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, er i strid med retningslinjerne. Nævnet betragtede det
som en særligt skærpende omstændighed, at der i markedsføringen udlovedes en
præmiering for at indtage en nærmere angivet mængde alkohol samt at præmieringen knyttede sig til den enkelte gæsts præstation i forhold til alkoholindtag. Der blev
udtalt kritik heraf.

18

• Markedsføring i medier, hvor
over 30 % af publikum er, eller med rimelighed vurderes
at være, børn og unge.

Det er Nævnets vurdering, at alene risikoen for, at 30 % af publikum er børn og unge
i forbindelse med markedsføring af alkoholholdige produkter på TV, gør, at man
handler i strid med retningslinjerne. Der blev udtalt kritik af markedsføringen men
Nævnet tog til efterretning, at der var tale om en fejl, og at indklagede reagerede
hurtigt på Nævnets henvendelse.
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1. Diskotek No. 5 – Party Uartig
Klager
Privatperson
Klagens indhold
Diskotek No. 5 var indklaget for gennem markedsføring at opfordre til stort forbrug samt at rette markedsføringen af alkohol mod
børn og unge.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede beklagede markedsføringstiltaget og oplyste, at der var tale om en fejl og at fremtidig markedsføring vil blive indrettet,
således at den stemmer overens med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen. Nævnet ønsker samtidig at bemærke, at den faktiske administration af
udskænkningen hører under politiets kompetence.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en forbedret alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
I denne sag er der tale om afholdelse af et 16+ arrangement, hvor der er fri bar i Cuba Cabaha den første time. Afholdelse af 16+
arrangementer er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af 16+ arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig imod børn og unge.
På arrangementets facebookside er lavet et opslag med overskriften ”No. 5 drak alt for meget alkohol. Her: No. 5” og teksten
”Trænger du også til en billig aften i byen? Så tror vi, at vi kan trække et godt tilbud op af hatten! I aften kører vi nemlig 10 kr bar på
drinks og profil øl fra klokken 23 til 01.” I opslaget anvendtes emojis af øl og drinks.
Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring i sig selv ikke kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug.
Prismarkedsføring kan dog indgå som element i vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af retningslinjerne. Aggressiv
prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring
til umådeholdent alkoholforbrug kan derimod være i strid med retningslinjerne. Alkoholreklamenævnet finder, at opslaget samlet
set opfordrer til et umådeholdent alkoholforbrug i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.
Arrangementet kaldes ”party uartig // 16+”, og arrangementets coverbillede forestiller en kvinde og en mand, som begge er
letpåklædte. Under dresscode står: ”kom på disko i dit bedste ”party uartig” kostume og vi kvitterer med enten 4 shots eller 1 Cuba
Cabaha drink gratis”. Nævnet finder, at sammenkoblingen af titlen ”party uartig” og billeder af letpåklædt kvinde og mand medfører
en overtrædelse af retningslinjernes § 4, stk. 2, som omhandler bl.a. påtrængende og provokerende markedsføring.
Nævnet finder det særlig problematisk, at børn og unge opfordres til at komme i ”party uartig” kostume med henblik på at få
alkoholholdige drikkevarer gratis.
Der udtales derfor kritik af Diskotek No. 5s markedsføring. Nævnet tager dog til efterretning, at indklagede har erkendt, at det var
en fejl, at der blev markedsført alkoholholdige produkter over for børn og unge og samtidig oplyst, at markedsføringen vil være
ændret fremadrettet. Nævnet forventer, at de øvrige markedsføringstiltag ligeledes indrettes, således at de fremadrettet er i overensstemmelse med retningslinjerne.
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2. Diskotek No. 5 – Prisfest
Klager
Privatperson
Klagens indhold
Diskotek No. 5 var indklaget for gennem markedsføring af alkohol at opfordre til et stort og/eller umådeholdent forbrug.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviste, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en forbedret alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Sagen omhandler et arrangement, som på arrangementets Facebookside markedsføres med, at man for 150 kr. kan få fri bar i alm.
drinks og Tuborg profiløl hele natten. Nævnet har konstateret en generel aggressiv markedsføring, hvor der på Facebooksiden
fremgik:
”Så lad fornuften ligge derhjemme og kom og drik alt hvad du kan for 150 kr. i entreen!”
Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring i sig selv ikke kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug.
Prismarkedsføring kan dog indgå som element i vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af retningslinjerne. Aggressiv
prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring
til umådeholdent alkoholforbrug, kan derimod være i strid med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnet finder, at markedsføringen opfordrer til et umådeholdent alkoholforbrug i strid med retningslinjernes § 3,
stk. 2.
Der udtales derfor kritik af Diskotek No. 5’s markedsføring, men Nævnet tager til efterretning, at indklagede har reageret hurtigt på
Nævnets henvendelse og samtidig oplyst, at markedsføringen vil være ændret fremadrettet.

18

Klagesager 2017
3. Rema 1000
Klager
Privatperson
Klagens indhold
Rema 1000 var indklaget for at markedsføre alkohol på påtrængende, provokerende eller på anden særlig overtalende måde.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede oplyste, at de efter modtagelsen af klagen havde tilrettet markedsføringen, således at den fremadrettet er i overensstemmelse med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Klager har observeret markedsføringstiltaget i en butik. Der var tale om et produkt bestående af 5 alkoholholdige shotsrør i farver,
som sad på et stykke pap, hvor der var afbilledet frugter. Produktet var sat op på en søjle ved betalingskassen.
Nævnet har vurderet, om der ved den pågældende markedsføring er sket en overtrædelse af retningslinjernes § 4, stk. 2, som lyder:
Markedsføringen må ikke fremtræde eller virke påtrængende, provokerende eller på anden måde særligt overtalende.
I vurderingen af markedsføringstiltaget har Nævnet inddraget, at shotsrørene var placeret i impulskøbezone foran betalingskassen,
at den normale placering af spiritus er bag kasseekspedienten, at der var et meget stort antal shotsrør på søjlen, at produktet ikke
umiddelbart fremstår som et alkoholholdigt produkt, og endelig at produktet har et meget farverigt udseende.
Ud fra en konkret vurdering af det samlede markedsføringstiltag har Nævnet således vurderet, at markedsføringstiltaget er
omfattet af retningslinjernes definition som påtrængende, provokerende eller særlig overtalende. Nævnet skal hertil bemærke, at
erhvervsdrivende skal udvise særlig forsigtighed med alkoholholdige produkters placering i en butik, når der er tale om produkter,
der er egnet til at få børn og unges opmærksomhed.
Der udtales derfor kritik af REMA 1000, Hammerichsgade 1, 1611 København V´s konkrete markedsføringstiltag. Nævnet tager til
efterretning, at indklagede har reageret meget hurtigt på både klagers og Nævnets henvendelse og samtidig oplyst, at markedsføringen vil være ændret fremadrettet.
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4. The Gap
Klager
Nordjyllands politi
Klagens indhold
The Gap var indklaget for markedsføring af alkohol, der var rettet mod børn og unge, og som opfordrede til et stort og/eller umådeholdent forbrug.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviste, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen. Nævnet ønsker samtidig at bemærke, at den faktiske administration af
udskænkningen hører under politiets kompetence.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol ikke hører sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer således, at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
I denne sag markedsføres en række arrangementer på Facebook. Der markedsføres bl.a. med sætningerne:
”Bund 1 Móet Champagne og få et klip i studenterhuens svedbånd
+ en gratis flaske Smirnoff Vodka med 1 kande soda til.
Få et Gap stempel i huen og få 1 gratis shot”.
Nævnet opfatter ovennævnte sætninger som aggressiv markedsføring, der opfordrer til massiv alkoholindtagelse og dermed et
umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.
Alkoholreklamenævnet kan konstatere, at målgruppen i den konkrete sag er studenter. Når man betegner et arrangement som
værende for studenter, henvender man sig til en gruppe, hvor aldersgrænsen ligger omkring 18 år. Retningslinjernes børn – og
ungebegreb opererer ikke med en absolut aldersgrænse på 18 år, og beskytter også grupper af børn og unge, hvor aldersgrænsen
ligger omkring 18 år. Markedsføring rettet mod studenter er dermed markedsføring rettet mod børn og unge, jf. § 6, stk. 1.
Afholdelse af arrangementer rettet mod studenter er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, men når markedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer,
sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig imod børn og unge.
I markedsføringen er anvendt billeder af studenter. Anvendelsen af disse billeder i markedsføringen er i strid med retningslinjernes
§ 6, stk. 3., hvorefter markedsføringen aldrig må anvende modeller eller lignende, der er under 25 år eller ser ud til at være under 25
år.
Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af The Gaps markedsføring af Studenterugen. Nævnet forventer, at markedsføringen fremadrettet indrettes således, at den er i overensstemmelse med retningslinjerne. Nævnet forventer desuden, at den markedsføring, som
strider mod retningslinjerne, fjernes fra The Gaps Facebookside.
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5. Buddy Holly Frederikshavn
Klager
Alkoholreklamenævnet tog sagen op af egen drift
Klagens indhold
Buddy Holly Frederikshavn var indklaget for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge.
Indklagedes bemærkninger
Buddy Holly Frederikshavn oplyste, at de havde begået en fejl med markedsføringen af arrangementet, og at de fremover vil indrette deres markedsføring i overensstemmelse med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol ikke hører sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer således, at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Nævnet har konstateret, at der på Facebooksiden for arrangementet reklameres med følgende bordpakker, der indeholder alkoholholdige drikkevarer:
Bordpakke 1
1 fl. Smirnoff Vodka
1 fl. Små sure
2L Cult
4 Entré og garderobe
950,-

Bordpakke 2
2 fl. Smirnoff Vodka
2 fl. Små sure
4 L Cult
6 Entré og garderobe
1700,-

Bordpakke 3
1 fl. Ciroc
1 fl. Små sure
2 L Cult
6 Entré og garderobe
1350,-

Der er tale om et arrangement med titlen ”Skolefest”, ligesom der på Facebooksidens coverbillede står ”Studieopstartsfest”.
Når et arrangement betegnes skolefest og studieopstartfest, henvender man sig som udgangspunkt primært til gymnasieelever
og evt. elever i de ældste folkeskoleklasser.
Afholdelse af arrangementer rettet mod gymnasieelever og lignende er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring
af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig
imod børn og unge.
Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af Buddy Hollys markedsføring af arrangementet Skolefest, men Nævnet tager samtidig til
efterretning, at Buddy Holly har reageret meget hurtigt på Nævnets henvendelse.
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6. Diskotek No. 5 Skolefester og Release Party
Klager
Alkoholreklamenævnet tog sagen op af egen drift
Klagens indhold
Diskotek No 5. var indklaget for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge, at opfordre til massiv
alkoholindtagelse og dermed umådeholdent forbrug, at markedsføre alkoholholdige drikkevarer på en måde der kan give indtryk
af, at et vist forbrug kan være sundt og at anvende anvende modeller eller lignende, der er under 25 år eller ser ud til at være under
25 år.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviste, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne, da der var tale om et privat arrangement.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Denne sag omhandler 3 arrangementer, som Diskotek No. 5 har markedsført på sin Facebookside.
I det første arrangement (opslag 12. august) er der konstateret alkoholmarkedsføring, da der reklameres med følgende:
”Sidste lørdag inden skolen starter igen!
Kom ned og varm op til skolestart med et spil beerpong eller et spil pool.
TILBUD: 23:00-00:00 1 flaske + mixer 350,-”.
Når markedsføringen af et arrangement bruger udtrykkene ”sidste lørdag inden skolen starter igen” og ”skolestart” henvender man
sig som udgangspunkt primært til gymnasieelever og evt. elever i de ældste folkeskoleklasser.
Afholdelse af arrangementer rettet mod gymnasieelever og lignende er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring
af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig
imod børn og unge.
Facebookopslaget for arrangementet indeholder desuden et billede med et får og et lam med teksten: ”FÅR-SATAN – VI SKAL VÆRE
LAMME”. Nævnet opfatter ovennævnte sætninger som aggressiv markedsføring, der opfordrer til massiv alkoholindtagelse og
dermed et umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.
I det andet arrangement (opslag 17. august) er der konstateret alkoholmarkedsføring, da der reklameres med følgende:
”Hårdt at starte i skole igen??
No. 5 har kuren, der kvikker krop og sind.
FRI fadøl og Tuborg Profil KUN 50,-”
Når markedsføring af et arrangement anvender udtrykket ”Hårdt at starte i skole igen”, henvender man sig som udgangspunkt
primært til gymnasieelever og evt. elever i de ældste folkeskoleklasser. I opslaget anvendes desuden en animationsfigur, som
appellerer til børn og unge. Nævnet finder derfor, at alkoholmarkedsføringen til dette arrangement er en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer retter sig imod børn og unge.
I markedsføringen skrives, at ”No. 5 har kuren, der kvikker krop og sind. FRI fadøl og Tuborg Profil KUN 50,-”. Nævnet finder, at dette
er i strid med retningslinjernes § 4, stk. 2, hvorefter markedsføringen ikke må give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan
give succes eller kan forbedre forbrugerens mentale eller fysiske formåen.
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Det tredje arrangement er et release party for Shaker Orange, som er et alkoholholdigt produkt. I markedsføringen på arrangementets Facebookside er anvendt et billede af et barn i småbarnsalderen. Anvendelsen af dette billede i markedsføringen er i strid med
retningslinjernes § 6, stk. 3, hvorefter markedsføringen aldrig må anvende modeller eller lignende, der er under 25 år eller ser ud til
at være under 25 år.
Alkoholreklamenævnet udtaler derfor kritik af Diskotek No. 5’s markedsføring. Diskotek No. 5 har 2 gange tidligere modtaget kritik
for overtrædelse af retningslinjerne. Nævnet finder, at den fortsatte markedsføring i strid med retningslinjerne er så skærpende
en omstændighed, at Nævnet har overdraget sagen til Forbrugerombudsmanden med anmodning om, at der foretages retslige
skridt mod Diskotek No. 5.
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7. The Drunken Flamingo
Klager
Nordjyllands politi
Klagens indhold
The Drunken Flamingo var indklaget for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviste, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Sagen omhandler eventet ”Idrætsdag warm up X The Drunken Flamingo”, som afholdes på diskoteket The Drunken Flamingo. Der
er konstateret alkoholmarkedsføring, da der reklameres med følgende:
”Fri bar fra kl 22:00-23:00 i sjusser og øl med armbånd
Almindelige helflasker 350 kr. M 1 kande mixer.
1 AM Rose 200 kr.
Flamingo kander 200 kr.
Flamingo Shots 200 kr. pr. flaske”
Eventet anvender ordet ”Idrætsdag”, hvorved eventet retter sig mod gymnasieelever og lignende.
Afholdelse af arrangementer rettet mod gymnasieelever og lignende er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring
af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig
imod børn og unge.
Indklagede har oplyst, at der er tale om et privat arrangement, som afholdes i The Drunken Flamingos lokaler, og at opslaget er
lavet af den private arrangør. Nævnet har iagttaget, at The Drunken Flamingos logo anvendes, ligesom det er The Drunken Flamingos tilbud på alkoholholdige drikkevarer, som markedsføres.
Den erhvervsdrivende har som udgangspunkt et ansvar for, at også brugergenereret
indhold, eksempelvis på en Facebookeventside, ikke er i strid med retningslinjerne for
markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Der påhviler således den erhvervsdrivende en forpligtelse til løbende at sikre, at der ikke er sådanne stridige elementer. Denne
forpligtelse er særlig skærpet, når der er tale om markedsføring rettet mod børn og
unge.
Alkoholreklamenævnet udtaler derfor kritik af The Drunken Flamingos markedsføring
og forventer, at The Drunken Flamingo fremadrettet indretter sin markedsføring i overensstemmelse med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at The
Drunken Flamingos markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke er i strid med
retningslinjerne. Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser af retningslinjerne, vil Nævnet enten selv rejse en sag eller anmode Forbrugerombudsmanden om
at tage sagen op til behandling efter Markedsføringslovens regler.
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8. Zurf Bar
Klager
Nordjyllands politi
Klagens indhold
Zurf Bar var indklaget for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge, at opfordre til umådeholdent
forbrug og i markedsføringen at vise indtagelse af alkoholholdige drikkevarer forbundet med risikofyldt adfærd.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede oplyste, at de efter modtagelsen af klagen har sat sig grundigt ind i Retningslinjerne, og at det aldrig havde været
hensigten at markedsføre sig i strid med regelsættet.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Denne sag omhandler 3 arrangementer, som Zurf Bar har markedsført på sin Facebookside. Det første opslag er et arrangement
kaldet ”Skal DU med i hegnet?” (opslag 7. august 2017), hvor der er konstateret alkoholmarkedsføring, da der reklameres med
følgende:
”#ColdHawaii
1 alm. Helflaske
2 kander mixer
1 helflaske shots
8 RTD el 4 Zurfers
899,-

#PalmBeach
2 alm. helflasker
4 kander mixer
1 helflaske shots
Cocktails 12 RTD el. 6 zurfers Cocktails
1399, –

#Pipeline
5 alm. helflasker
10 kander mixer
10 breezer
10 Tuborgprofiløl
2399,-”

I markedsføringen af arrangementet anføres ”Tid til skolestart.. hvis du er på GYM, HHX, HG … eller noget helt 5”, hvorved man som
udgangspunkt primært henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne.
Afholdelse af arrangementer rettet mod gymnasieelever og lignende er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring
af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig
imod børn og unge.
Facebookopslaget indeholder desuden teksterne ”[…] MEGET MERE FEST, fordi DU SKAL MED I HEGNET” og ”Skal du eller din ”ven”
drikkes under bordet”.
Nævnet opfatter ovennævnte sætninger som aggressiv markedsføring, der opfordrer til massiv alkoholindtagelse og dermed et
umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.
I det andet arrangement (opslag 10. august 2017) er der konstateret alkoholmarkedsføring, da der reklameres med ”Hvem er startet i skole? … No Word needed…1/2 PRIS HELE NATTEN” samtidig med der angives et billede med teksten ”FUCK IT – IM GOING TO
GO GET DRUNK”.
Når markedsføring af et arrangement anvender udtrykket ”Hvem er startet i skole?” henvender man sig som udgangspunkt
primært til gymnasieelever og evt. elever i de ældste folkeskoleklasser. Nævnet finder derfor, at alkoholmarkedsføringen til dette
arrangement er en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer retter sig imod børn og
unge.
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Nævnet opfatter desuden sætningen ”FUCK IT – IM GOING TO GO GET DRUNK” som aggressiv markedsføring, der opfordrer til
massiv alkoholindtagelse og dermed et umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3, stk.2.
I det tredje arrangement (opslag 12. august 2017) er der konstateret alkoholmarkedsføring, da der reklameres med ”FOR KUN 20kr.
får du #TEQUILASLAMMERS HELE NATTEN” og ”HALV PRIS PÅ #SHOTS HELE NATTEN”. I opslaget anføres ”Studiestart skydes i gang
med FEST, FARVER & %%%%”.
Når markedsføring af et arrangement anvender udtrykket ”Studiestart”, henvender man sig som udgangspunkt primært til gymnasieelever og lignende. Nævnet finder derfor, at alkoholmarkedsføringen til dette arrangement er en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer retter sig imod børn og unge.
I opslaget anføres ”HALLOOO… Skal DU med i HEGNET”. Nævnet opfatter denne sætning som aggressiv markedsføring, der opfordrer til massiv alkoholindtagelse og dermed et umådeholdent forbrug, hvilket er i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.
Endelig indeholder opslaget en video, hvor en kvindelig gæst, som er iført en hjelm, drikker et shot, hvorefter hun bliver slået i
hovedet med en stor skovl. Nævnet har vurderet, at videoen viser en risikofyldt adfærd, som forbindes med indtagelse af alkoholholdige drikkevarer, hvilket er i strid med retningslinjernes § 4, stk. 6.
Alkoholreklamenævnet udtaler derfor kritik af Zurf Bars markedsføring og
forventer, at Zurf Bar fremadrettet indretter sin markedsføring i overensstemmelse med retningslinjerne. Nævnet tager dog til efterretning, at
indklagede har reageret hurtigt på Nævnets henvendelse og fjernet den
pågældende markedsføring fra Facebooksiden.
Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med,
at Zurf Bars markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke er i strid med
retningslinjerne. Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser af
retningslinjerne, vil Nævnet enten selv rejse en sag eller anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter Markedsføringslovens regler.
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9. AMOK Studenterkørsel
Klager
Alkohol & Samfund
Klagens indhold
AMOK Studenterkørsel var indklaget for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge, samt at anvende personer, der på grund af deres unge udseende giver indtryk af, at unge mennesker drikker alkoholholdige drikkevarer.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede oplyste, at AMOK Studenterkørsel har stort fokus på at overholde gældende retningslinjer og at AMOK Studenterkørsel
er indstillet på at indgå i dialog og samarbejde vedrørende markedsføringen, såfremt Alkoholreklamenævnet skulle finde, at denne
er problematisk.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Denne sag omhandler markedsføring af studenterkørsel, gennem Facebook og AMOK Studenterkørsels hjemmeside. Alkoholreklamenævnet kan konstatere, at målgruppen i den konkrete sag er kommende studenter på gymnasiale ungdomsuddannelser.
Alkoholreklamenævnet har konstateret, at der på AMOK Studenterkørsels hjemmeside og Facebook fremgår en reklamebanner for
CUBA Vodka samt materiale, der henviser til HELA Wine og Carlsberg som samarbejdspartnere.
Når man markedsfører sig overfor kommende studenter på ungdomsuddannelserne, som det er tilfældet her, henvender man sig
også til unge under 18 år. Markedsføringen må da ikke indeholde alkoholmarkedsføring. Dette gælder uanset volumenprocent
alkohol, hvilket følger direkte af retningslinjernes § 2, stk. 4.
Afholdelse af arrangementer rettet mod gymnasieelever og lignende er ikke i sig selv i strid med retningslinjerne for markedsføring
af alkoholholdige drikkevarer, men når markedsføringen af sådanne arrangementer kombineres med markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, sker der en overtrædelse af retningslinjernes § 6, idet markedsføring af alkoholholdige drikkevarer da retter sig
imod børn og unge.
I markedsføringen er anvendt billeder af unge, der drikker alkoholholdige drikkevarer i forbindelse med deres vogntur. Nævnet finder, at de unge på billederne aldersmæssigt er tilsvarende den aldersgruppe, som arrangementet retter sig imod. Anvendelsen af
disse billeder i markedsføringen er i strid med retningslinjernes § 6, stk. 2, hvorefter markedsføringen aldrig må anvende personer,
der på grund af deres unge udseende giver udtryk for, at unge mennesker drikker alkoholholdige drikkevarer.
Alkoholreklamenævnet udtaler kritik af AMOK Studenterkørsels markedsføring og forventer, at AMOK Studenterkørsel fremadrettet
indretter sin markedsføring i overensstemmelse med retningslinjerne. Nævnet tager samtidig til efterretning, at AMOK Studenterkørsel har reageret hurtigt på Nævnets henvendelse.
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Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at AMOK Studenterkørsels markedsføring ikke er i strid
med retningslinjerne. Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser af retningslinjerne, vil Nævnet enten selv rejse en sag
eller anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter Markedsføringslovens regler.
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10-16. App-sagerne (samlet)
Klager
Privatperson
Klagens indhold
Personerne bag 7 forskellige apps var indklaget for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge. Klagen drejede sig om følgende apps: 1) Drukspillet Knappen, 2) Hvem Her – Drukspil til festen, 3) Sandhed eller Konsekvens Drukspil,
4) Knappen – Drukspil til din fest, 5) TourDeDruk, 6) Ultimativ 4-i én drukspils app, 7) Natteliv
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en
ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt
et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger
derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte
signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Alkoholreklamenævnet har ved gennemgangen af klagen over markedsføringen af de forskellige apps drøftet, om markedsføringen falder inden for retningslinjernes anvendelsesområde, jf. § 2, stk. 3 og stk. 4, hvoraf det fremgår, at retningslinjerne finder
anvendelse på markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om apps udviklet til underholdende formål.
Ifølge indklagede foreligger der ikke samarbejdsaftaler med alkoholdistributører el. lign. De 7 apps har som udgangspunkt ikke til
formål at markedsføre alkohol. Alkoholreklamenævnet bemærker dog, at der kan opstå tilfælde , hvor markedsføring får karakter af
alkoholmarkedsføring, om end dette ikke var intentionen fra afsenderen.
Det er Nævnets vurdering, at der er tale om en markedsføringsplatform i kombination med et spilkoncept, som endnu ikke har
været behandlet i praksis. Alkoholreklamenævnet henviser klagen til Forbrugerombudsmanden med anmodning om afgørelse af,
om de forskellige apps er i strid med markedsføringsloven.
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17. Café Guldhornene
Klager
Privatperson
Klagens indhold
Café Guldhornene var indklaget for i sin markedsføring af alkoholholdige drikkevarer at opfordre til et stort eller umådeholdent
forbrug.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede afviste, at markedsføringen var i strid med retningslinjerne.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en forbedret alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge.
Sagen omhandler et arrangement, som på Café Guldhornenes Facebookside markedsføres med, at man ved at drikke 10 Breezere i
løbet af aftenen udnævnes til Breezerridder af Guldhornene.
Nævnet har konstateret en generel aggressiv markedsføring, hvor der på Café Guldhornenes Facebookside fremgik:
”Drik 10 x slingresaft og bliv Breezer Ridder!
Kun 250, –
Tilmelding før kl. 22.00”
Og:
”Er du fan af de eksotiske Breezer? Så kom forbi Kromutter i morgen! Nu kan du nemlig drikke 10 slingresaft og blive udnævnt Breezer ridder
af Guldhornene
Ja du læste rigtigt! Så er du til de søde? Eller føler du dig lidt på den sure side? Så det godt Kromutter har hele fire forskellige varianter af det
lækre boblevand!
Ses vi???”
Alkoholreklamenævnet bemærker, at prismarkedsføring i sig selv ikke kan sidestilles med opfordring til umådeholdent forbrug.
Prismarkedsføring kan dog indgå som element i vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af retningslinjerne. Aggressiv
prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring
til umådeholdent alkoholforbrug, kan derimod være i strid med retningslinjerne. Alkoholreklamenævnet finder, at markedsføringen opfordrer til et umådeholdent alkoholforbrug i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2.
Nævnet har endvidere vurderet, om der ved den pågældende markedsføring er sket en overtrædelse af retningslinjernes § 4, stk. 2,
som lyder: Mar¬kedsføringen må ikke fremtræde eller virke påtrængende, provokerende eller på anden måde særligt overtalende.
I vurderingen af markedsføringstiltaget har Nævnet inddraget, at der udloves en præmiering for at indtage en nærmere angivet
mængde alkohol. Præmieringen knytter sig til den enkelte gæsts præstation i forhold til alkoholindtag.
Alkoholreklamenævnet finder ud fra en konkret vurdering, at markedsføringen fremtræder særligt overtalende i strid med retningslinjernes § 4, stk. 2. Nævnet finder den omtalte præmiering særligt skærpende.
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Alkoholreklamenævnet har konstateret, at Café Guldhornene har markedsført et tilsvarende koncept under navnet ”Ridder af
Guldhornene”
Af Café Guldhornenes hjemmeside fremgik:
”Bliv Ridder af Guldhornene og få dit eget personlige navneskilt med dato hængt op på baren. For at blive slået til Ridder af Guldhornene
skal kandidaten være en mand eller kvinde og minimum 20 år gammel. Ridderslåningen foregår ved, at den pågældende drikker 10 store
fra fad på samme åbningsdag! ”
Det er Alkoholreklamenævnets vurdering, at markedsføringen opfordrer til et umådeholdent alkoholforbrug i strid med retningslinjernes § 3, stk. 2 samt at markedsføringen fremtræder særligt overtalende i strid med retningslinjernes § 4, stk. 2.
I vurderingen af markedsføringstiltaget har Nævnet lagt vægt på, at der er tale om aggressiv prismarkedsføring i umiddelbar sammenhæng med opfordringer til omfattende alkoholindtagelse, der sidestilles med opfordring til umådeholdent alkoholforbrug.
Endvidere finder Nævnet det som en særligt skærpende omstændighed, at der udloves en præmiering for at indtage en nærmere
angivet mængde alkohol samt, at præmieringen knytter sig til den enkelte gæsts præstation i forhold til alkoholindtag.
Der udtales derfor kritik af Café Guldhornenes markedsføring.
Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at Café Guldhornenes markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke er i strid med retningslinjerne. Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser af retningslinjerne, vil
Nævnet enten selv rejse en sag eller anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter markedsføringslovens regler.
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18. Renault Cognac
Klager
Privatperson
Klagens indhold
Altia Denmark var indklaget for i sin markedsføring af Renault Cognac at rette sig mod børn og unge, da Renault Cognac sponserede vejrudsigten, som blev vist mellem ”Voice Junior Finalen” og ”Voice Junior Afgørelsen”.
Indklagedes bemærkninger
Indklagede beklagede fejlen og oplyste, at det ikke var en del af aftalen med TV2, at sponsoratet skulle vises på Weekendvejret
imellem Voice Junior Finalen og Voice Junior Afgørelsen.
Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen omhandler markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer, har Nævnet kompetence til at behandle sagen.
Alkoholreklamenævnet ønsker aktivt at bidrage til en ansvarlig alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål
at beskytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn/
unge og alkohol hører ikke sammen. Nævnet lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge – om alkoholindtagelse.
Denne sag omhandler Renault Cognac´s sponsering af vejrudsigten, som blev vist mellem Voice Junior Finalen og Voice Junior
Afgørelsen d. 4. november 2017.
Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må aldrig rette sig mod børn og unge. Det følger samtidig af retningslinjerne for
markedsføring af alkoholholdige drikkevarers § 6, stk. 4 at:
”Markedsføringen må derudover aldrig finde sted i medier, hvor over 30 % af publikum er, eller med rimelighed vurderes at være, børn og
unge”.
Altia Denmark har oplyst, at markedsføring af Renault Cognac var købt som et sponsorat af ”Weekendvejret” i forbindelse med
TV2´s ”Vild med Dans afgørelse” og ikke i forbindelse med ”Voice Junior afgørelsen”.
Altia Denmark har endvidere oplyst, at det ikke var en del af aftalen med TV2, at sponsoratet skulle vises på Weekendvejret imellem
Voice Junior Finalen og Voice Junior Afgørelsen, men kun i forbindelse med Vild Med Dans. En programændring på TV2 gjorde
imidlertid, at man fra TV2´s side valgte at flytte Weekendvejret fra fredag den 3. november til lørdag den 4. november. Sponsorskiltet kom ved en fejl til at ligge op ad Voice Junior finalen.
TV2 har oplyst, at Voice Junior efter deres vurdering ikke er et børneprogram, men derimod et familieprogram. Et familieprogram
er ifølge TV 2 defineret ved en meget høj andel samsening, der betyder, at børn og voksne ser programmet sammen.
Endvidere har TV2 oplyst, at andelen af seere under 21 år for Voice Junior den 4. november 2017 udgjorde 18,4 %,
Nævnet udtaler kritik af placeringen af Renault Cognacs sponsering af vejrudsigten som blev vist mellem Voice Junior Finalen og
Voice Junior Afgørelsen d. 4. november 2017. Det er Nævnets vurdering, at alene risikoen i den konkrete sag for, at 30 % af publikum er børn og unge, gør, at der udtales kritik. Dette desuagtet, at indklagede efterfølgende har oplyst, at 18,4 % af seerne var
under 21 år.
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Nævnet tager dog til efterretning, at indklagede har oplyst, at der var tale om en fejl, at der blev markedsført et alkoholholdigt
produkt over for børn og unge og samtidig oplyst, at markedsføringen vil være ændret fremadrettet.
Nævnet har noteret sig, at indklagede har været i løbende kontakt med TV2, og vi kan oplyse, at kopi af denne afgørelse er fremsendt til TV2.
Alkoholreklamenævnet vil i den kommende periode holde særligt øje med, at Renault Cognac´s markedsføring af alkoholholdige drikkevarer ikke er i strid med retningslinjerne. Finder Alkoholreklamenævnet yderligere overtrædelser af retningslinjerne, vil
Nævnet enten selv rejse en sag eller anmode Forbrugerombudsmanden om at tage sagen op til behandling efter markedsføringslovens regler.
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Retningslinjer for markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer
Retningslinjerne er udstedt efter forhandling med Alkohol og Samfund (dengang Alkoholpolitisk Landsråd), Forbrugerrådet Tænk,
Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, Kreativitet og Kommunikation (dengang Danske Reklamebureauers Brancheforening), De Samvirkende Købmænd, Erhvervsministeriet, Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter, Vin og Spiritusorganisationen i Danmark, Coop
(dengang Fællesforeningen af Danske Brugsforeninger), HORESTA, Sundhedsministeriet og Fødevarestyrelsen.

Retningslinjerne
Formålsbestemmelse
§ 1 Retningslinjerne har til formål at udfylde den retlige standard for god markedsføringsskik for alkoholholdige drikkevarer, jf.
markedsføringslovens § 1.
Stk. 2 Retningslinjerne har særligt til formål at beskytte børn og unge. Derudover har retningslinjerne til formål at være alment
beskyttende over for forbrugerne.
Anvendelsesområde
§ 2 Retningslinjerne er en minimumsstandard.
Stk. 2 Retningslinjerne gælder for alle erhvervsdrivende, der markedsfører sig i Danmark.
Stk. 3 Retningslinjerne finder anvendelse på markedsføring af alle alkoholholdige drikkevarer med 2,8 volumenprocent alkohol
eller derover.
Stk. 4 Ved markedsføring over for børn og unge, jf. § 6, finder retningslinjerne anvendelse på alle alkoholholdige drikkevarer uanset volumenprocent alkohol.
Stk. 5 Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer med under 2,8 volumenprocent må ikke kunne forveksles med eller markedsføres sammen med alkoholholdige drikkevarer med 2,8 volumenprocent alkohol eller derover.
Ansvarlig markedsføring
§ 3 De erhvervsdrivende skal ved markedsføring af alkoholholdige drikkevarer udvise en ansvarlig adfærd ved at tage særligt hensyn til de sociale, sundhedsmæssige og forbrugermæssige aspekter, der er forbundet med alkoholindtagelse.
Stk. 2 Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug.
Stk. 3 Markedsføringen må ikke fremstille afholdenhed eller moderat forbrug på en nedsættende måde.
Markedsføringens udformning og indhold
§ 4 De erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed med hensyn til valg af såvel reklamemiddel som reklamens indhold og
udformning.
Stk. 2 Markedsføringen må ikke fremtræde eller virke påtrængende, provokerende eller på anden måde særligt overtalende.
Stk. 3 Markedsføringen må ikke give indtryk af, at et vist forbrug kan være sundt, kan give succes eller kan forbedre forbrugernes
mentale eller fysiske formåen.
Stk. 4 Markedsføringen må ikke anvende personer, hvis udtalelse eller fremtræden vil have en særlig vægt i kraft af personens
position eller stilling i samfundet.
Stk. 5 Markedsføringen må ikke forbinde alkoholholdige drikkevarer med aktiv sportsudøvelse.
Stk. 6 Markedsføringen må ikke vise indtagelse af alkoholholdige drikkevarer forbundet med en risikofyldt adfærd.
Stk. 7 Markedsføringen må ikke vise indtagelse af alkoholholdige drikkevarer på arbejdspladser eller på uddannelsesinstitutioner.
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Retningslinjer for markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer
Medie
§ 5 Retningslinjerne gælder, uanset hvilke medier den erhvervsdrivende anvender til markedsføringen af alkoholholdige
drikkevarer.
Stk. 2 Markedsføringen må ikke finde sted på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner eller kollegier.
Stk. 3 I det omfang, der er givet bevilling eller lejlighedstilladelse til udskænkning af alkoholholdige drikkevarer på de i stk. 2 anførte steder, kan markedsføringen finde sted, såfremt den begrænses til det praktisk nødvendige.
Børn og unge
§ 6 Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, aldrig rette sig mod børn og unge.
Stk. 2 Markedsføringen må aldrig anvende personer, der på grund af deres unge udseende giver indtryk af, at unge mennesker
drikker alkoholholdige drikkevarer.
Stk. 3 Modeller, skuespillere og lignende, der anvendes i markedsføringen skal være, og se ud til at være, mindst 25 år.
Stk. 4 Markedsføringen må derudover aldrig finde sted i medier, hvor over 30 % af publikum er, eller med rimelighed vurderes at
være, børn og unge.

Bemærkninger
Til § 2
Retningslinjerne udgør etiske minimumsstandarder, hvorfor der ved fortolkning af retningslinjerne både skal tages hensyn til
disses ordlyd og ånd.
Retningslinjerne finder anvendelse uanset hvilken erhvervsdrivende, der har iværksat markedsføringen eller leveret indhold til markedsføringen. Virksomheden er således omfattet af retningslinjerne, uanset om virksomheden selv, en underleverandør, forbrugere
eller andre har offentliggjort markedsføringen.
Retningslinjerne er underlagt virkningslandsprincippet, hvilket medfører, at al markedsføring, der er rettet mod det danske marked,
eller der har virkning på det danske marked, er underlagt principperne i disse retningslinjer.
Grænsen for hvilke alkoholholdige drikkevarer, der er omfattet af nærværende retningslinjer, følger af Forbrugerombudsmandens
retningslinjer fra 1990, hvor der gjaldt en generel undergrænse på 2,8 volumenprocent alkohol.
Ved markedsføring forstås også brug af producentnavn eller logo for virksomheder, hvis man almindeligvis forbinder navnet eller
logoet med produktion, salg eller distribution af alkoholholdige drikkevarer. Det vil dog være muligt for f.eks. et bryggeri at markedsføre producentnavn og logo sammen med ikke-alkoholholdige produkter, når disse markedsføres ligeværdigt.
Retningslinjerne er et supplement til markedsføringsreglerne i Fødevarelovgivningen.
Til § 3
Markedsføringen skal udføres med passende omtanke for det sociale ansvar og være baseret på principperne om rimelighed og
ærlighed.
Til § 4
Risikofyldt adfærd kan f.eks. være bilkørsel, betjening af potentielt farlige maskiner eller udførsel af andre potentielt farlige
aktiviteter.
Ved personer, der har en særlig position eller stilling i samfundet, forstås politikere, sportsstjerner, musikere, skuespillere og
lignende.
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Retningslinjer for markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer
Til § 5
Uddeling af priser og legater vil normalt kun blive betragtet som markedsføring, hvis den erhvervsdrivende i forbindelse med
uddelingen af sådanne priser og legater anvender virksomhedsnavn, varemærker mv. på en sådan måde, at det har karakter af
produktmarkedsføring.
Retningslinjerne er ikke til hinder for, at den erhvervsdrivende kan sponsere en begivenhed og markedsføre sponsoratet i henhold
til retningslinjerne.
Retningslinjerne gælder også for navngivning, emballering og etiketudformning af nye produkter, der lanceres på markedet.
Til § 6
Børn og unge og alkohol hører ikke sammen. Det er derfor vigtigt, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler til de unge om alkoholindtagelse.
Markedsføringen bør medvirke til at understøtte det samfundsmæssige ønske om, at børn ikke drikker alkohol, og at unge ikke
starter på alkoholindtagelse i en for tidlig alder.
Den totale markedsføring over for børn og unge gælder både for så vidt angår medie, produkt og markedsføringsbudskabet.
Markedsføringen må ikke vise rollemodeller, som specielt appellerer til børn og unge eller anvende billeder, personer, tegneserier
eller ikoner, der specielt appellerer til børn.
Markedsføring, der forbindes med sport og idræt, må aldrig rettes mod børn og unge, idet op mod tre fjerdedele af alle skolebørn,
ifølge Socialforskningsinstituttet dyrker idræt i en klub.
Det er i modstrid med retningslinjerne at sponsorere idrætsevents rettet mod børn og unge og at fremstille merchandise rettet
særligt mod børn og unge.
Der er ikke fastlagt en absolut aldersgrænse for begreberne børn og unge, når der er tale om markedsføring. Et naturligt udgangspunkt kan være 18 år, som er myndighedsalderen og valgretsalderen. De erhvervsdrivende skal dog være opmærksomme på
de situationer, hvor gruppen af børn og unge aldersmæssigt ligger omkring 18 år, f.eks. 15-21 år. Sådanne situationer kan være
omfattet af disse regler.
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Om at klage
Det er muligt at klage til Alkoholreklamenævnet over et eller flere konkrete markedsføringstiltag, der omhandler markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer med 2,8 volumenprocent alkohol eller derover. Der er fri klageadgang til Nævnet, dvs. at både privatpersoner, virksomheder og organisationer har mulighed for at klage til nævnet.
En klage skal indgives skriftligt. Dette kan ske til Alkoholreklamenævnets sekretariat enten via brev, e-mail eller udfyldelse af en
online klageformular.
Krav til klagen
• En klage skal indeholde følgende oplysninger:
• Hvilket markedsføringstiltag klagen omhandler
• Hvor og hvornår markedsføringen er blevet set
• Hvilken regel i retningslinjerne, der anses for at være overtrådt
• En kopi eller billede af eller eventuelt link til markedsføringstiltaget
• Kontaktdata på klager (navn og adresse, e-mail eller evt. telefonnummer)
Klagers kontaktdata er nødvendige for Nævnets undersøgelse af sagen og for at give klager tilbagemelding om afgørelse. Kontaktdata vil ikke blive offentliggjort. Indgives der en klage fra en organisation eller lignende, vil navnet på organisationen dog blive
offentliggjort.
Sagsbehandling
Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet. Dette gælder både for forbrugere, virksomheder eller organisationer. Alkoholreklamenævnet kan derudover tage sager op af egen drift. En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag, der har
været på det danske marked inden for det seneste år.
Klager modtager en bekræftelse på, at Alkoholreklamenævnet har modtaget klagen. Derefter indhenter Alkoholreklamenævnet
kommentarer fra den erhvervsvirksomhed, der er ansvarlig for det indklagede markedsføringstiltag. Alkoholreklamenævnet træffer
afgørelsen på baggrund af klagen og indklagedes bemærkninger.
Alkoholreklamenævnet træder sammen for at træffe en afgørelse i sagen. Såfremt et medlem af en af de tilsluttede brancheorganisationer er indklaget, besætter den pågældende organisation brancherepræsentanternes sæde. Forbrugerrådet Tænk er permanent medlem i Alkoholreklamenævnet og indtager forbrugerrepræsentanternes sæde. Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand, der er advokat med møderet for Højesteret. Alkoholreklamenævnet søger så vidt muligt at opnå en konsensus
afgørelse. Er dette ikke muligt, er det formandens stemme, der er udslagsgivende. Alkoholreklamenævnet offentliggør i afgørelsen,
hvis der ikke var tale om en konsensusafgørelse.
Sagsbehandlingstiden i Alkoholreklamenævnet er ca. 1-2 måneder, fra klagen modtages og til afgørelsen er offentliggjort.
Klagefrist
Der er ingen klagefrister, men klagen skal vedrøre en aktuel markedsføring eller en markedsføring, der har fundet sted inden for
det seneste år.
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Kontaktinformationer
Alkoholreklamenævnet
Faxehus
Gamle Carlsberg Vej 16
1799 København V
Telefon: +45 72 16 24 27
E-mail: info@alkoholreklamenaevnet.dk
Alkoholreklamenævnets formand:
Advokat Pernille Backhausen
SIRIUS advokater
Frederiksberggade 11, 1.
1459 København K
Telefon: +45 88 88 85 85
E-mail: pb@siriusadvokater.dk
Udgivet af:
Alkoholreklamenævnets sekretariat
Eftertryk af usigneret tekst tilladt med kildeangivelse
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