
Nd. 489. Nefndarálit [12. mál]
um frv. til áfengislaga.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur tekið frv. til athugunar á nokkrum fundum. Telur hún, að
ýmsar breytingar, sem gerðar hafa verið á frv. í efri deild, séu ekki til bóta, og
leggur þvi til, að það verði að ýmsu leyti fært í það fyrra horf, en nefndarmenn
áskilja sér rétt til að flytja breytingartillögur eða. fylgja breytingartillögum, sem
fram kunna að koma.

Nefndin er sammála um að leggja fram eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 2. gr. Í stað orðanna ,,37'2% af vínanda að þunga" i 1. málsl. 1. málsgr.

komi: 214 % af vinanda að rúmmáli.
2. Við 7. gr. 2. málsgr. orðist svo:

Heimilt er ríkisstjórninni, þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr., að leyfa tilbúning
öls, sem hefur inni að halda meira en 214 % af vinanda að rúmmáli, vegna
sölu til erlends varnarliðs, er hér dvelur, eða til útflutnings. Framleiðslugjald
af slíku öli skal ákveðið í lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum.
Nánari ákvæði um meðferð og sölu þess skulu sett i reglugerð.

3. Við 9. gr. Síðasti málsl. fellur burt.
4. Við 12. gr. Greinin orðist svo:

Í kaupstöðum, þar sem áfengisútsala er, getur dómsmálaráðherra veitt
veitingahúsum leyfi til vínveitinga, þegar eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi:
a. Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki við

hóflegu verði.



b. Að veitingahúsið sé fyrsta flokks, að því er snertir húsakynni, veitingar
og þjónustu.
Þriggja manna nefnd skal dæma um, hvaða veitingahús fullnægja ákvæð-

um h-liðar 1. málsgr, Nefndin skal þannig skipuð, að áfengisvarnaráð tilnefnir
einn mann, annar sé tilnefndur af Sambandi gistihús- og veitingahúseigenda
og hinn þriðji af ráðherra.

Áður en vínveitingaleyfi er veitt, skal leita umsagnar bæjarstjórnar og
áfengisvarnanefndar í þeim kaupstað, er í hlut á.

Utan kaupstaða er dómsmálaráðherra og heimilt, að uppfylltum skilyrð-
um a-b-liða 1. málsgr. og eftir að leitað hefur verið umsagnar hlutaðeigandi
sýslunefndar, að veita veitingahúsum leyfi til vínveitinga, ef telja má, að veit-
ingahúsreksturinn sé aðallega fyrir erlenda ferðamenn.

Vínveitingaleyfi skulu ekki veitt lengur en til fjögurra ára í senn. Veit-
ingaleyfi skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga i þvi
húsnæði, er hann hefur, þegar leyfið er veitt. Öll leyfi skulu gefin út með
fyrirvara um, að stytta megi leyfistímann án skaðabótaskyldu fyrir ríkissjóð,
ef sérstakar ástæður mæla með því að dómi ráðherra.

Ef áfengisútsala er lögð niður í kaupstað samkvæmt ákvæðum 10.gr., verður
vínveitingaleyfi veitingahúss í þeim kaupstað ekki framlengt að gildistíma þess
loknum.

Veitingaleyfi má binda þeim skilyrðum, sem dómsmálaráðherra telur nauð-
synleg, m. a. er heimilt að binda leyfið eingöngu við veitingar léttra vina, svo
og að ákveða, að dans megi ekki fara fram þar, sem vínveitingar eru. Ef
veitingamaður brýtur gegn settum skilyrðum eða uppfyllir þau ekki lengur,
skal hann þegar missa vínveitingaleyfi sitt. Fyrir vínveitingaleyfi skal greiða
i hvert sinn kr. 4000.00 í ríkissjóð.

Skylt er löggæzlumönnum að gefa sérstakar gætur að starfsemi þeirra
veitingahúsa, sem vínveitingaleyfi hafa.

Nánari fyrirmæli um vínveitingar, þar á meðal um veitingatíma, álagn-
ingu og lögreglueftirlit með veitingastöðum, skulu sett í reglugerð. Áður en
slik reglugerð er sett, skal leitað umsagnar áfengisvarnaráðs.

5. Við 13. gr. Á eftir 1. málsgr, komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Bannað er að senda áfengi gegn póstkröfu.

6. Við 20. gr. 2. málsgr, orðist svo:
Lögreglustjóri má þó veita félögum manna leyfi til áfengisveitinga i félags-

herbergjum eða almennum veitingastöðum, öðrum en þeim, er um getur i
12. gr. Slík leyfi má þó einungis veita stjórnum félaganna, þegar um er að
ræða árshátíðir félaganna eða samkvæmi innanfélagsmanna og gesta þeirra,
sem haldin eru af sérstöku tilefni. Eigi má þó veita leyfi, nema sýnt sé, að
félagsskapurinn í heild eða einstakir félagsmenn hafi ekki hagnað af. Slík
vínveitingaleyfi má ekki veita skemmtifélögum. Ekki má heldur veita leyfi
samkvæmum félaga, sem ætla má að til sé stofnað í tekjuskyni fyrir veitinga-
eða skemmtistaði. Sannist það, að félög misnoti áfengisveitingaleyfi eða afli
þess undir fölsku yfirskini, missa þau rétt til að fá slik leyfi i tvö ár.

7. Við 26. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórnin skipar sér til aðstoðar áfengisvarnaráðunaut. Skal hann skip-

aður að fengnum tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks
njóta af opinberu fé til bindindisstarfsemi.

Áfengisvarnarát5unautur starfar samkvæmt erindisbréfi, sem ríkisstjórnin
setur honum. Hann skal taka laun samkvæmt VI. fl. launalaga.

8. Á eftir 26. gr. koma tvær nýjar greinar, svo hljóðandi (og breytist greina-
talan samkvæmt því):
a. (27. gr.) Áfengisvarnaráð skal skipað fimm mönnum. Áfengisvarnaráðu-

nauturinn er sjálfkjörinn formaður ráðsins, en hinir fjórir, ásamt jafn-



mörgum varamönnum, skulu kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi
að afstöðnum hverjum almennum alþingiskosningum. Dómsmálaráðherra
skipar varaformann ráðsins, að fengnum tillögum frá stjórnum þeirra
bindindisfélaga, sem styrks njóta af opinberu fé. Afengisvarnaráð skal hafa
skrifstofu í Reykjavík. Veitir áfengisvarnaráðunautur henni forstöðu. Kostn-
aður við störf áfengisvarnaráðs greiðist úr ríkissjóði.

b. (28. gr.) Áfengisvarnaráð fer með yfirstjórn allra áfengisvarna í landinu.
Það skal stuðla að bindindissemi, vinna gegn ofnautn áfengra drykkja og
reyna í samráði við ríkisstjórn, áfengisvarnanefndir og bindindissamtök að
afstýra skaðlegum áhrifum áfengisneyzlu.

Áfengisvarnaráð skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma
störf þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar i hvívetna. Það skal
fylgjast sem bezt með í áfengis- og bindindismálum og veita hlutlausar upp-
lýsingar um þau til blaða og annarra aðila, er óska þeirra.

Umsagnar áfengisvarnaráðs skal jafnan leita, áður en reglugerðir sam-
kvæmt lögum þessum eru settar. Alits þess skal einnig leita varðandi verð-
lagningu áfengis.

Að öðru leyti fer áfengisvarnaráð með þau störf, sem lög þessi ákveða.
Nánari ákvæði um störf áfengisvarnaráðs skulu sett í reglugerð.

9. Við 27. gr. (verður 29. gr.). Greinin orðist svo:
Afengisvarnanefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins,

þriggja manna í hreppum, sjö manna í kaupstöðum, öðrum en í Reykjavik,
þar sem nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formenn nefndanna,
að fengnum tillögum áfengisvarnaráðs, en að öðru leyti skulu nefndarmenn
kosnir af hlutaðeigandi hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Skylt er að viðhafa
hlutfallskosningu, ef óskað er. Kjörtími nefndarmanna er fjögur ár. Kostnaður
við störf nefndanna greiðist úr ríkissjóði að öðru leyti en því, að hlutaðeigandi
hreppur eða kaupstaður greiðir fyrir nauðsynlegt húsnæði handa þeim.

Afengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengis-
mál fyrir sveitarstjórnir, lögreglustjóra, áfengisvarnaráð, ríkisstjórn og aðra
þá aðila, sem komið geta til greina í því sambandi. Verksvið nefndanna skal
að öðru leyti ákveðið í reglugerð, sem ráðherra gefur út, að fengnum tillögum
áfengisvarnaráðs.

Alþingi, 18. marz 1954.
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