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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og 
tóbak o.fl. (smásala áfengis), 106. mál.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak 
o.fl. (smásala áfengis), 106. mál. Með samþykkt þess yrði bætt aðgengi að áfengi, sem m.a. 
yrði til sölu þar sem við kaupum mjólk og brauð, auk þess sem áfengisauglýsingar yrðu 
heimilaðar.

Embætti landlæknis hefur lagst gegn frumvarpinu með lýðheilsusjónarmið í huga. Einmitt 
það að veita ráðgjöf með lýðheilsu að leiðarljósi er eitt mikilvægasta verkefni embættisins. 
Lýðheilsusjónarmið liggja líka að baki svokallaðri heilsueflingu, sem góðu heilli verður æ 
meira áberandi í íslensku samfélagi. Lengi voru það einkum leik-, grunn- og framhaldsskólar 
sem settu sér heilsueflandi markmið, en í dag lýsa mörg sveitarfélög sig heilsueflandi 
samfélög. Það gera þau m.a. með stefnumarkandi samningum við Embætti landlæknis, sem 
veitir þeim faglega ráðgjöf og stuðning. Þrjú sveitarfélög á Austurlandi hafa þegar lýst sig 
heilsueflandi og hafa hvert um sig stýrihóp um verkefnið, þar sem m.a. á sæti fulltrúi frá 
Heilbrigðisstofnun Austurlands.

Áfengisneyslu, líkt og reykingum, fylgja ýmis óbein áhrif og vegna þess hafa um reykingar 
verið sett takmarkandi lög og reglur. Gera verður kröfu um að á líkan hátt sé tekið tillit til og 
leitast við að draga úr óbeinum áhrifum áfengisneyslu. í því sambandi má benda á að á 
liðnum misserum hefur mikið verið rætt um kvíða og þunglyndi meðal barna og ungmenna 
og að við því þurfi að bregðast. Einnig er mikil umræða um heimilisofbeldi, ekki síst ofbeldi 
gegn konum. Þekkt er að ýmiss konar andleg vanlíðan, ekki síst kvíði, er algeng í hópi barna 
sem búa við mikla áfengisneyslu foreldra. Þá er og þekkt sú staðreynd að þar sem ofbeldi er 
annars vegar, þá er áfengi oft stór þáttur.

Almennt gildir það um varning að eftir því sem hann er betur auglýstur og aðgengilegri þá 
selst hann betur, enda auglýsingar og auðvelt aðgengi hluti af góðri markaðssetningu 
varnings. Þar er áfengi engin undantekning. Með samþykkt umrædds frumvarps er raunhæft 
að álykta að áfengsineysla aukist og þeirri aukningu fylgi m.a. meiri óbein áhrif áfengisneyslu.

Framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar Austurlands telur að með samþykkt þessa 
frumvarps væri hæstvirt Alþingi að vinna gegn lýðheilsusjónarmiðum og um leið gegn þeim 
fjölmörgu aðilum í samfélaginu sem í vaxandi mæli marka sérstefnu um heilsueflingu.
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