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Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi 
og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum 

um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala
áfengis).

Undirritaðir verkefnastjórar hjá Reykjavíkurborg sem sinna forvörnum í hverfum borgarinnar 
hafa kynnt sér frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og (tóbak 
Þingskjal 165 — 106. mál) og gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að smásala áfengis flytjist frá ríkinu og verði heimiluð 
einkaaðilum. Frumvarpið er það opið að sala áfengis gæti farið fram í matvöruverslunum við 
afnám einokunar ríkisins. Undirritaðir leggjast gegn sölu áfengis í matvöruverslunum. 
Greinargerð frumvarpsins fjallar aðallega um viðskiptahagsmuni, fram kemur að aukið 
aðgengi að áfengi hafi í för með sér minni ásókn og neyslu í heimabrugg. Ekkert er fjallað um 
neikvæðar afleiðingar sem stóraukið aðgengi að áfengi hefur á áfengisneyslu og mögulegar 
neikvæðar félagslegar afleiðingar. Sem dæmi má nefna að samkvæmt könnun sem 
Hafnarfjarðabær gerði í janúar 2017 seldu 43% sölustaða í bænum unglingum undir aldri 
tóbak. Þessar niðurstöður ýta undir áhyggjur varðandi áfengisölu til ungmenna undir lögaldri 
ef frumvarpið yrði samþykkt. Neikvæðar afleiðingar af því sölufyrirkomulagi sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir hafa töluvert verið rannsakaðar. Rannsóknir frá Bandaríkjunum, 
Kanada, Nýja Sjálandi, Finnlandi og Svíþjóð sýna stóraukna áfengisneyslu við að heimila 
matvöruverslunum að selja áfengi (Wagenaar & Holder, 1995; Makela, 2002; Makela, 
Rossow & Tryggvesson 2002; Hill 2000; Flanagan, 2003; Trolldal, 2005). Að ótöldum þeim 
fjölmörgu rannsóknum sem sýna að aukin áfengisneysla hefur neikvæð áhrif á lýðheilsu og 
eykur heilbrigðisvanda. Því er ekki að undra að Embætti landlæknis hafi þungar áhyggjur af 
frumvarpinu og telur landlæknir að frumvarpið sé í beinni andstöðu við stefnu 
ríkisstjórnarinnar um að efla lýðheilsu í landinu. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) tekur í 
sama streng og lýsir þungum áhyggjum af því að færa áfengissölu úr einkasölu ríkisins til 
einkaaðila og bendir á að neysla muni aukast meðal ungs fólks og viðkvæmra einstaklinga.

Að breyta fyrirkomulagi á sölu áfengis á Íslandi er líklegt til að hafa viðtæk neikvæð áhrif á 
velferð þjóðarinnar og þá ekki síst á börn og unglinga. Einnig er óljóst hvernig eftirlit með 
áfengiskaupaaldri yrði háttað t.d. í matvöruverslunum og ætla má að það verði ekki eins 
árangursríkt og hjá vínbúðunum þar sem starfsfólk matvöruverslana er að stórum hluta 
unglingar undir tvítugu. Áfengi er engin venjuleg neysluvara og því mikilvægt að áfengi verði 
áfram selt samkvæmt núverandi fyrirkomulagi, sem hefur hamlandi áhrif á aðgengið og um 
leið neysluna.

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna ber stjórnvöldum að hafa það sem er börnum 
og unglingum fyrir bestu að leiðarljósi og tryggja þeim vernd. Barnasáttmálinn leggur mikla 
áherslu á að ríkisvaldið geri sitt til að forða börnum frá neyslu áfengis með því að leggja 
áherslu á forvarnir og reglur. Ísland er eitt fárra landa í heiminum sem hefur lögfest 
Barnasáttmálann og ætti því að taka skuldbindingar sem í honum felast af alvöru. Með 
hliðsjón af Barnasáttmálanum er vert að spyrja hvort það sé börnum fyrir bestu að auka 
aðgengi að áfengi með því að afnema einkaleyfi ÁTVR? Hafa ber í huga að aukin



áfengisneysla foreldra og forsjáraðila getur raskað öruggu og barnvænu umhverfi. Frumvarpið 
ætti í raun að fara í áhættumat áður en það er lagt fyrir. Það vekur einnig furðu að tveir af 
flutningsmönnum þessa frumvarps séu talsmenn barna á Alþingi þegar það er greinilegt að 
þetta frumvarp er ekki í þágu barna, heldur þvert á móti skaðlegt þeim.

Við sem vinnum að forvörnum barna og unglinga í Reykjavík viljum vekja athygli á því að 
frumvarpið fer gegn stefnu Reykjavíkurborgar í forvörnum. Í stefnu Reykjavíkurborgar er það 
alveg skýrt að forvarnarstarf er aldrei unnið í eitt skipti fyrir öll, heldur þurfa allir sem koma 
að forvörnum að halda vöku sinni og taka tillit til allra þátta sem geta haft áhrif á líðan og 
hegðun barna og unglinga. Unglingadrykkja í Danmörku er með mesta móti í Evrópu en þar 
er sala áfengis leyfð í matvöruverslunum. Rannsóknir á áfengisneyslu meðal íslenskra 
ungmenna síðast liðin tuttugu ár sýna fram á að við höfum náð mjög góðum árangri og 
ölvunardrykkja meðal íslenskra ungmenna er mjög lítil miðað við jafnaldra þeirra í Evrópu . 
Þessi árangur hefur náðst með samstilltu átaki foreldra, stofnana og félagasamtaka, sem vinna 
með unga fólkinu og takmörkuðu aðgengi að áfengi. Er ekki mikilvægt að gera allt sem í 
okkar valdi stendur til að viðhalda þessum góða árangri?

Áfengissala sem hugsanlega gæti farið fram í matvöruverslunum mun að sjálfsögðu stjórnast 
af ýtrustu viðskiptasjónarmiðum sem leiða af sér auglýsingar á áfengi. Markaðsvæðing 
áfengis, ekki síst gagnvart börnum og unglingum getur haft alvarlegar afleiðingar.
Uppeldisleg markmið samfélagsins eins og að standa vörð um æskuna og búa henni 
uppbyggilega umgjörð og heilbrigðar uppeldisforsendur, er mun mikilvægara viðfangsefni, en 
áfengissala í matvörubúðum.
Við skorum á þingmenn að hafna frumvarpinu um frjálsa sölu áfengis á forsendum velferðar 
þjóðarinnar og lýðheilsumarkmiða.
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