
Nd. 325. Frumvarp til laga n69. mál]
um breytingar á áfengislögum, nr. 82 2. júlí 1969.

Fhn.: Vilmundur Gylfason, Friðrik Sophusson, Eiður Guðnason, Ellert ll. Schram.

1. gr.
A eftir ll. gr. laganna komi ný grein, sem orðist svo:
Þeim, sem standa fyrir skemmtunum, dansleikjum og öðrum samkvæm um, sem

fram eiga að fara á almennum skemmtistöðum, skal skylt að auglýsa hvenær þau
skulu hefjast og hvenær þeim skal lokið.

Opnunar- og lokunartími skal vera frjáls.
Dómsmálaráðherra skal vera heimilt að ákveða með auglýsingu einstök frávik

frá ákvæðum þessarar greinar.

2. gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Dómsmálaráðherra er skylt að veita veitingahúsum leyfi til vínveitinga þegar

eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi:

a) Vottorð heilbrigðisyfirvalda um að af heilbrigðisástæðum sé ekkert því til fyrir-
stöðu að framreiða mat og vín og aðra drykki í þeim húsakynnum sem um ræðir.

b) Ef fleiri en 60 sæti eru á matsölustað. þar sem jafnframt eru vínveitingar,
skulu lærður framreiðslumaður og lærður matsveinn starfa við staðinn og
annast þar verkstjórn.

Heilbrigðisráðherra skal setja reglugerð um heilbrigðiskröfur, sem gera skal til
veitingastaða. Heilbrigðisyfirvöldum skal skylt að hafa eftirlit með veitingahúsum
eigi sjaldnar en einu sinni á ári.

3. gr.
A eftir 12. gr. komi ný grein, sem orðist svo:
Á þeim veitingastöðum, þar sem seldur er matur og vínföng, skal skylt að aug-

lýsa í anddyri og annars staðar nákvæmlega um opnunartíma, lokunartíma og verð á
seldri vöru og þjónustu. Verðlagning á þessari vöru og þjónustu skal vera frjáls.

4. gr.
Á eftir 12. gr. komi önnur ný grein, sem orðist svo:
Vínveitingaleyfi skulu ekki veitt lengur en til fjögurra ára í senn. Veitingaleyfi

skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga í því húsnæði er
hann hefur þegar leyfið er veitt. Dómsmálaráðherra getur tekið vínveitingaleyfið
af leyfishafa án þess að ríkissjóður sé skaðabótaskyldur, enda fylgi rökstuðningur
slíkri leyfissviptingu. Fyrir veitingaleyfi skal greiða gjald, sem dómsmálaráðherra
ákveður.

Dómsmálaráðherra getur ákveðið eftirlit með veitingastöðum, sem vínveit-
ingaleyfi hafa. Ríkissjóður greiðir kostnað eftirlitsins, en leyfishafar skulu endur-
greiða hann ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra.

5. gr.
16. gr. laganna orðist svo:
Áfengi má ekki afhenda eða veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður. Yngra

fólki en 18 ára má ekki selja, veita eða afhenda áfengi með nokkrum hætti. Ávallt,
þegar ástæða er til að ætla að kaupandi eða viðtakandi áfengis hafi ekki náð þess-



aldri, skal sá, sem selur, veitir eða afhendir það, láta hlutaðeiganda sanna aldur
sinn á þann hátt að sýna nafnskírteini með mynd eða á annan fulnægjandi hátt.

Áfengisauglýsingar eru bannaðar.
Nánari ákvæði skal setja í reglugerð.

6. gr.
Við gildistöku laga þessara falla niður lög um heimild til þess að marka

skemmtunum og samkomum tíma, nr. 120' 22. des. 1947.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
A því leikur varla nokkur vafi, að reglur um opnunartíma veitingahúsa, aldurs-

mörk og matsölu og vínveitingar almennt eru um margt orðnar mjög úreltar. Til
þess að komast að raun um þetta þarf raunar ekki annað en aka um höfuðborgina,
Reykjavík, á föstudags- og laugardagskvöldum. Bannað hefur verið að hleypa fólki
inn Í veitingahús eftir kl. 11.30 á téðum kvöldum. Sjá má fólk hundruðum og
jafnvel þúsundum saman standa fyrir utan húsin í alls kyns veðrum, en reglur
sjá svo um, að þessu fólki er ekki hleypt inn. Kl. 1.00 að nóttu á föstudagskvöldum
og kl. 2.00að nóttu á laugardagskvöldum er síðan öllum veitingahúsum lokað á sama
tíma. Þá streymir fólk út af þessum veitingahúsum, án þess að nokkur tök séu að
ná í leigubíla, og getur þó margt þessa fólks átt langan veg að fara. Leiða má einnig
rök að því, að þessar reglur, sem um margt eru strangari en margir neytendur vildu,
hafi aukið á samkvæmishald í heimahúsum.

Kjarni þeirra breytinga á lögum, sem hér eru lagðar til, er að aflétta miklu
af hömlum þeim, sem á þessari starfsemi hafa verið. Í staðinn verði neytendum
sjálfum látið eftir að ákveða, hvaða reglur teljist skynsamlegar. Í 1. gr. frum-
varpsins er kveðið svo á, að skylt sé að auglýsa hvenær skemmtanir, dansleikir
og önnur samkvæmi fari fram, en að öðru leyti sé þeim, sem fyrir skemmtununum
standa, heimilt að ráða því, henær skemmtun skuli hefjast og hvenær henni skuli
lokið. Einasta er skylt að auglýsa fyrir fram um þær tímamarkanir sem settar
eru, og við þær ákvarðanir verður auðvitað að standa.

Almennt er lagt til, að opnunartími matstaða svo og þeirra staða, þar sem
vinveitingaleyfi eru, séu gefin frjáls. Einnig er lagt til, að verðlagning á þessar
vörur og þessa þjónustu sé gefin frjáls. Í staðinn eru settar strangar reglur til
handa neytendum, þ. e. að auglýst sé rækilega bæði á veitingastaðnum og annars
staðar, þannig að neytendur viti fyrir fram hvaða vöru og hvaða þjónustu þeir
eru að kaupa og á hvaða verði.

Allur andi þessa frumvarps til laga gengur í frjálsræðisátt, þ. e. að auðvelda fólki
að setja upp litla og stóra veitingastaði, svo fremi að neytendur vilji neyta þeirrar
vöru og njóta þeirrar þjónustu, sem Í boði er hverju sinni. Það má leiða að því
gild rök, að þróun í þessum efnum undanfarin ár og áratugi hefur verið í þá veru,
að um helgar a. m. k. er meiri eftirspurn eftir þjónustu af þessu tagi heldur en
framboð. Af þessu leiðir, að þúsundum saman stendur fólk utan við veitingahús,
jafnvel Í misjöfnum veðrum, án þess að komast inn. Jafnframt þessu hafa reglur
um veitingarekstur verið svo þröngar, að þær hafa staðið vexti þessarar þjónustu
mjög fyrir þrifum. Nægir þar að nefna strangar reglur um stærð og fínheit eldhúsa
til þess að mega selja mat og veita áfenga drykki. Má segja, að þessar reglur hafi
verið til stuðnings þeim, sem mikið hafa átt undir sér og þess vegna haft efnalega
möguleika á því að setja slíka þjónustu á laggirnar.

Þess má líka geta Í þessu samhengi, að þjóðfélagsaðstæður hér á landi eins og
annars staðar hafa mjög breyst. Nú er miklum mun algengara en áður, að hjón vinni



bæði úti. Þessi þjóðfélagsþróun eykur mjög á þörf fyrir þjónustu af því tagi, sem
frumvarp þetta tillaga tekur til.

Það er skoðun flutningsmanna, að í þjónustu af því tagi, sem hér hefur verið
gerð að umræðuefni, sé í raun og veru sjálfvirkt neytendaeftirlit. Reynslan mun
leiða í ljós, að veitingastaðir, stórir og smáir, muni hegða sér í samræmi við óskir
neytenda. Veitingastaðirnir munu fara misjafnlega að, sumir, t. d. þeir sem leggja
áherslu á góðan mat, munu verða opnir snemma kvölds og lokað snemma. Aðrir,
og þá þeir sem leggja meira upp úr vínveitingum og dansi, geta opnað síðar og þá
haft opið lengur. Einnig er það hugmynd flutningsmanna, að aukið frjálsræði í
þessum efnum muni leiða til þess, að meiri fjölbreytni muni gæta i þessari þjónustu
og að hagur neytenda verði einnig tryggður með þeim hætti.

Þá gerir þetta frumvarp einnig ráð fyrir því að auðvelda fólki að opna litla
matsölu staði og veita þar vín með mat, ef svo þykir henta.

Loks er gert ráð fyrir því, að fólk, sem orðið er fullra 18 ára, hafi til þess
fullan rétt að sækja staði þar sem áfengi er á boðstólum, enda er það fólk stund-
um harðgift og jafnvel margra barna foreldrar.

Frumvarp þetta tekur til allnokkurra þátta áfengislöggjafarinnar í landinu.
Þar er þó sá rauði þráður að auka frjálsræðið og færa ábyrgðina yfir til þjóðfélags-
þegnanna. Jafnframt er sá rauði þráður í þessu frumvarpi að afnema hömlur í
þessum efnum og auka frjálsræði. Að því má leiða nokkur rök, að i þessum efn-
um hafi hömlur beinlínis stuðlað að ómenningu. Valfrelsið hefur verið of lítið
og fólki sjálfu hefur verið of lítið treyst. Veitingastaðir verða hvorki rismeiri né
rislægri heldur en fólkið sem sækir þá. Það er skoðun flutningsmanna, að hömlur
hafi verið of miklar og félagslegt val hafi verið of lítið. Það er grundvallarregla í
því, sem hér er lagt til, að búa svo um hnútana af löggjafans hálfu, að þetta fé-
lagslega val verði aukið og að með því verði stuðlað að bættri menningu í þessum
efnum.


