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Alkoholreklamenævnet
Markedsføring af alkohol skal ikke opfordre til druk
Markedsføring, der opfordrer til et stort eller
umådeholdent forbrug af alkohol er
uacceptabelt og i strid med retningslinjerne om
markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.
Markedsføring, der opfordrer til et stort eller
umådeholdent forbrug kan eksempelvis
forekomme, hvis erhvervsdrivende anvender
konkurrencer eller præmiering, hvor
konkurrencen eller præmieringen knytter sig til
den enkelte gæsts præstation i forhold til
alkoholindtagelse. Tilbud, som kræver eller
opfordrer til indtagelse af alkohol inden for en
snæver tidsmæssig ramme, kan - efter
omstændighederne - også blive betragtet som
opfordring til stort eller umådeholdent forbrug.

Sager i
Alkoholreklamenævnet
I 2019 omhandlede 43 % af
sagerne opfordring til stort eller
umådeholdent forbrug. 67 % af
sagerne var rettet mod børn og
unge.
Sagerne har primært vedrørt
markedsføring på sociale medier
i forbindelse med invitation til
fester og arrangementer.
Alkoholreklamenævnet ser
særligt strengt på markedsføring
rettet mod børn og unge.

Alkoholreklamenævnets retningslinjer er et godt
sted at starte, hvis der hersker tvivl om,
hvorvidt markedsføringen er ansvarlig.
Har du lyst til at læse mere om retningslinjerne
for markedsføring af alkoholholdige
drikkevarer? Tryk her.
Lad os sammen vise, at vi er fornuftige og
kan passe på hinanden og de unge
mennesker.

Klageadgang
Der er fri og gratis klageadgang til
Alkoholreklamenævnet, dvs. både
forbrugere, virksomheder og
organisationer har adgang til at
klage over markedsføringstiltag om
alkohol.
Alkoholreklamenævnet kan
derudover tage sager op af egen
drift.

Kontakt Alkoholreklamenævnet: info@alkoholreklamenaevn.dk // tlf. +45 72 16 24 27

I tæt samarbejde med de danske myndigheder ønsker
Alkoholreklamenævnet at sikre en effektiv og ensartet regulering af
markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.
Retningslinjerne har, siden de trådte i kraft i 2000, spillet en vigtig rolle i forhold til
reguleringen af alkoholholdige drikkevarer. Formålet med retningslinjerne er at skabe
fornuftige og ansvarlige rammer om alkoholmarkedsføringen.
Alkoholreklamenævnets retningslinjer er

Alkoholreklamenævnet
Advokat Pernille Backhausen, (H) er

udtryk for en ansvarlig selvregulering, og

Alkoholreklamenævnets uafhængige formand
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retningslinjer, der regulerede

Danmark (V. S.O.D)

markedsføringen af alkoholholdige

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har
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fast observatørstatus i nævnet.

I sagsbehandlingen lægger
Alkoholreklamenævnet vægt på:

Forhandlingerne medførte vedtagelsen af
retningslinjerne for markedsføring af
alkoholholdige drikkevarer samt oprettelsen
af Alkoholreklamenævnet (dengang

Ansvar

Påpasselighed

Håndhævelsesudvalget), der skulle
administrere og håndhæve de nye
retningslinjer.
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