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Bolungarvík, 23. nóvem ber 2014.

Nefndasvið Alþingis, 

netfang: nefndasvid@ althingi.is.

Efni: Athugasem dir viö frum varp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl., þingmál nr. 17 á 144 löggjafar- 

þingi 2014-2015.

Það er mat Sam göngufélagsins að draga muni um talsvert úr akstri, kostnaði, tíma og umstangi fjölmargra aðila 

við kaup áfengis ef fjölga mætti sölustöðum  þess, a.m.k. þar sem fá mætti létt vín og bjór. Þannig mætti í

mörgum tilfellum stytta vegalengdir og ferðir þeirra sem vilja nálgast áfengi og með því næðist án efa umtals- 

verður þjóðhagslegur ábati, a.m.k. meðan tryggt væri að aðgengi yrði ekki að ráði auðveldað að öðru leyti 

meðan reynsla fengist af fjölgun útsölustaða.

Fyrirkomulag áfengissölu eins og henni er nú háttað m iðar mjög við að kaupendur hafi yfir bifreið að ráða en 

sam kvæm t upplýsingum  á vef Áfengis- og tóbaksverslunar rikisins ( w w w .vin b u d in .is) eru sölustaðir áfengis, að 

Fríhöfninni frátalinni, 48, þar af 12 á Reykjavíkursvæ ðinu. Þeim verður vart fjölgað án aukins kostnaðar fyrir 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) nema með því að ganga til sam starfs við einkaaðila eða heimila þeim 

að annast söluna, eftir atvikum  í umboði ÁTVR og að uppfylltum ströngum  skilyrðum  um aðgengi, opnunartíma, 

rými, sýnileika, vöruúrval o.s.frv. Óski einkaaðilar jafnfram t heim ildar til að selja sterka drykki má án efa hafa 

enn strangari skilyrði gagnvart þeim. Allt mundi þetta ráðast af fram boði, eftirspurn og aðstæ ðum  á hverjum 

stað en líklegt má teljast að sum ar verslanir kysu að selja einvörðungu bjór og létt vín.

Æ skilegt er að öllum þeim sem selja vilja áfengi og uppfylla almenn skilyrði verði heimilað að hafa áfengi til sölu, 

a.m.k. létt vín og bjór, eftir atvikum að fengnu samþykki viðkom andi sveitarfélags og annarra eftirlitsaðila. 

M.ö.o. fulltrúar ríkisvaldsins einir eiga ekki að ákveða hvar selt er eða hverjir annast söluna og ganga þannig 

mögulega á svig við óskir eða þarfir m arkaðarins, heldur einungis að setja alm ennar reglur og skilyrði sem 

einkaaðilar þurfa að uppfylla til að mega selja áfengi. Annað fyrirkom ulag telst vart í takt við nútíma 

viðskiptahæ tti, jafnvel þótt um vandm eðfarna verslunarvöru eins og áfengi sé að ræða og ríkjandi fyrirkom ulag 

hafi án efa átt við áður. í fyrstu mættu skilyrði fyrir heimild til að selja áfengi hugsanlega vera nokkuð ströng, 

t.d. um að halda áfengi aðskildu frá annarri vöru, ekki mætti auglýsa það innan verslunarinnar né hafa það 

sýnilegt, aðeins mætti selja það á ákveðnum timum o.s.frv. Síðan mætti með tím anum  slaka á skilyrðunum  ef 

efni þættu til. Enn verður að telja að of mikil forsjárhyggja, jafnvel pukur, leynd og beinlinis vantraust á hinum 

almenna borgara felast í fyrirkom ulagi sölu, umfjöllun og auglýsingum  áfengis eins og það er nú, þótt vissulega 

sé m eðalhófið vandratað i þessum efnum og taka verði fullt tillit til þess að margir eiga í erfiðleikum með 

umgengni við áfengið. Telja verður hæpið að fjölgun sölustaða ein og sér leiði til aukinnar m isnotkunar áfengis, 

ef aðgengi að því verður að öðru leyti svipað fyrir komið og nú er eins og t.d. er víða á landsbyggðunum  þar sem 

sérstök rými í alm ennum  verslunum  eru ætluð fyrir sölu þess án þess að séð verði að vandam ál tengd aukinni 

áfengisneyslu á þeim stöðum  hafi aukist eftir að sala hófst eins og lýst er. Þótt áfengi sé vissulega ekki eins og 

hver önnur vara á slíkt einnig við um t.d. tóbak. Fáum dytti í hug að selja tóbak eingöngu í ríkisverslunum 

jafnvel þótt nota mætti verslanir ÁTVR til að selja það. Sama á við um t.d. lyf, skotvopn, eggvopn og eiturefni 

ýmiss konar.

Þótt ekkert nema gott sé um þjónustu í vínbúðum  ÁTVR að segja og stutt sé fyrir suma að fara og þæ gilegt að 

nálgast vínbúðir ÁTVR, þá á það víða ekki við og þeim sem nálgast vilja áfengi gert óþarflega erfitt fyrir. Reglur 

ÁTVR um hvar sölustaðir áfengis skulu settir upp virðast nokkuð stífar og miða mest við vegalengdir milli staða,

íbúafjölda og að allir flokkar áfengis séu þar til sölu, þótt án efa mætti á sumum stöðum sleppa sölu á sterkum
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drykkjum ef nálgast mætti þá annars staöar. Má telja að þaö aö ætla mörgum kaupendum  að fara mun lengri 

veg en vera þyrfti til nálgast áfengi sem selt er í sérstökum verslunum  á vegum ríkisins sé ekki heppileg aðferö 

til að stýra eða draga úr neyslu þess. Getur slíkt fyrirkom ulag jafnvel stuölað að auknum  kaupum og óþarfa 

birgðasöfnun og mögulega aukinni neyslu, því til að spara ferðir og um stang byrgja menn sig gjarnan upp ef fara 

þarf um langan veg til að nálgast drykkinn. Ef stutt er að fara og t.d. mætti gera það um leið og keypt er til 

heimilisins má gera ráð fyrir að minna yrði keypt hverju sinni. Hafa ber og í huga að í kaupum á áfengi getur 

falist töluverð fjárbinding fyrir þá sem ekki hafa úr miklu að spila og þeim sem langt eiga að fara að sölustöðum 

þess því oft gert erfiðara fyrir en vera þyrfti.

Afnám einkaréttar gæti orðið til að auka viðskipti í minni verslunum  í hinum ýmsu hverfum á Reykjavíkur- 

svæðinu og á fám ennari stöðum á landsbyggðunum  og sparað ferðir og tíma í einkabíl ef nálgast mætti áfengi á 

hverjum stað og þannig styrkt verslun og byggð á þeim stað. Má sem dæmi nefna ým is hverfi Reykjavíkur- 

svæ ðisins og þéttbýlisstaðina í kring um ísafjörð; Ólafsfjörð, Voga á Vatnsleysuströnd, Hrútafjarðarbotn og 

Laugarvatn, en t.d. eru 40 km frá síðastnefnda staðnum í næsta sölustað.

Allt frá því að sala og neysla áfengis (létts víns) var heimiluð á ný árið 1922 eftir að áfengisbanni var komið á, 

sem tók að fullu gildi 1. janúar 1915, raunar með takm örkuðum  árangri, og ekki var að fullu aflétt fyrr en 

heimilað var að selja bjór árið 1989, hefur smám saman verið að losna um hömlur og viðhorf að breytast og 

íbúar þessa lands og þeir sem sækja okkur heim sýnt að þeir kunna flestir vel að um gangast áfengi í þess 

margþreytilegu m yndum. Pótt létt yrði á hömlum með því að stytta leið sem fara þarf til að nálgast áfengi en 

umgjörð sölunnar yrði að öðru leyti óbreytt, þótt einkaaðilar önnuðust hana, er fátt sem bendir til að þeir sem 

eiga erfitt með að um gangast áfengi stæðu verr að vígi. Auk þjóðhagslegs sparnaðar ætti sem áður segir að geta 

náðst um talsverður sparnaður fyrir ríkissjóð sem fæli í sér að ríkið þyrfti ekki að halda úti sérstöku húsnæði og 

mannafla. Telst við hæfi á 100 ára afmæli fullrar gildistöku laganna um áfengisbann á íslandi 1. janúar 2015 að 

við sem þjóð treystum öðrum en sérstökum  starfsmönnum  ríkisins tii að bera ábyrgð á sölu áfengra drykkja hér 

á landi.

Áskilja verður, komi til breytinga eins og að framan eru raktar, að fullt tillit verði tekið til hagsmuna þeirra 

starfsmanna vínbúðanna sem hugsanlega verður ekki þörf fyrir með breyttu fyrirkom ulagi.
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