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Reykjavík, 6. október 2014.

Umsögn Fræðslu og forvarna (FRÆ) um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. 
(smásala áfengis), 17. mál.

Fræðsla og forvarnir hvetur til þess að frumvarp sem nú liggur fyrir Alþingi um að afnema einkaleyfi 
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis og gefa sölu áfengis frjálsa verði fellt. Fræðsla 
og forvarnir hvetja til þess að lýðheilsusjónarmið og besta fyrirliggjandi þekking^séu höfð að leiðarljósi 
við stefnumörkun sem varðar ávana- og vímuefni eins og fram kemur í Stefnu í áfengis- og vímuvörnum 
til ársins 2020 sem samþykkt var af heilbrigðisráherra fyrr á árinu2)og minnir á að áfengi er engin 
venjuleg söluvara.

Áfengisneysla er einn af stærstu áhættuþáttum lýðheilsu og veldur samfélaginu miklu félagslegu og 
efnahagslegu tjóni. Öll viðleitni til þess að draga úr eða lágmarka neyslu áfengis er því stuðningur 
við heilsu einstaklinga, hag fjölskyldna, almenna velferð og dregur úr samfélagslegum kostnaði.3)

Rannsóknir sýna að mikil tengsl eru á milli aðgengis að áfengi og neyslu þess, þ.e. að aukið framboð 
leiði til aukinnar neyslu.4) Að takmarka smásölu áfengis við áfengisverslanir sem falla undir almannavald, 
eins og nú er hér á landi, er hagkvæmur og áhrifaríkur þáttur í áfengisforvörnum.5)

Núverandi fyrirkomulag hefur gefist vel, m.a. með þeim árangri að áfengisneysla íslendinga er með 
því minnsta sem þekkist. Góður árangur sem náðst hefur í barna- og unglingadrykkju hefur vakið 
alþjóðlega athygli og aðdáun. Hann rennir gildum stoðum undir þá áfengisstefnu sem mótuð hefur 
verið og fylgt á íslandi. Þessum árangri má ekki stefna í hættu.
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1) Rannsóknarskýrslur um áfengismál. Samantekt Embættis landlæknis.
2) Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020.
3) Global status report on alcohol and health 2014 (World Health Organization).
4) European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020.
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samantekt.

F R Æ Ð S L A  0 G F 0 R V A R N I R
Brautarholti 4a | 105 Reykjavík | s 511 1588 | frae@forvarnir.is
Kt.: 410793-2109 Banki 0342 - 26 -1499 WWW.forvamÍr.ÍS

mailto:nefndasvid@althingi.is
mailto:frae@forvarnir.is

