
Nd. 276. Breytingartillögur
við frv. til áfengislaga.

Frá Héðni Valdimarssyni og Stefáni Jóh. Stefánssyni.
1. Við 2. gr. Greinin falli burt.
2. Við 7. gr. Orðin „sbr. þó 2. gr.“ falli burt.
3. Við 9. gr. I stað orðanna „ og gæðum“ komi: og innkaupsverði.
4. Við 10. gr.

a. Aftan við fyrstu m álsgrein bætist: en annarsstaðar ekki.
b. 2. og 3. málsgr. greinarinnar falli niður.

5. Við 11. gr.
a. Aftan við 1. tölul. bætist: og landlæknis.
b. Tölul. 3 orðist þannig:

Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu vinanda til eldsneytis, 
er gerður hefir verið óhæfur til drykkjar, svo og um vínanda til iðnþarfa, 
efnarannsókna, náttúrugripasafna og annara verklegra nota.

6. Við 12.. gr. Greinin orðist svo:
Dómsmálaráðherra hefir heimild til að leyfa einu veitingahúsi í Reykja- 

vík veitingale\rfi á áfengum drykkjum, sem til landsins er heimilt að flytja.
í veitingaleyfi eða reglugerð skai ákveða skilvrði fyrir veitingasölunni, 

þar á meðal um veitingatima.
7. Við 13. gr. Greinin orðist þannig:

Dómsmálaráðherra setur reglugerð uni sölu og veitingar vína samkvæint 
þessum kafla. Ákveðið skal meðal annars i reglugerðinni:
a. að áfengissölubúðir skuli lokaðar á laugardögum og aðfangadögum stór- 

hátíða til hádegis næsta virkan dag,
b. að íögreglustjórum skuli heimilt að loka útsölu eða veitingastað fyrir- 

varalaust um einn eða fleiri daga, þegar þeim virðist ástæða til,
c. að sölulaun áfengis í útsölum og veitingastað megi aldrei fara fram  úr 

ákveðnu hundraðsgjaldi, m ismunandi fyrir útsölur og veitingastað,
d. að áfengisverzlun rikisins og útsölustöðum hennar skuli óheimilf að af- 

henda áfengi nema gegn staðgreiðslu.



Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða refsingu samkv. lögum 
þessum.

8. Við 14. gr. í stað orðanna „um óleyfilega sölu áf'engis" kom i: um óleyfi- 
lega sölu eða aðra óleyfilega meðferð áfengis.

9. Við 23. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:
Verði slys af völdum ölvaðs flugmanns eða bifreiðarstjóra á  öðrum 

mönnum, skal það jafnan varða missi flug- eða ökuskírteinis fyrir fullt 
og allt.

10. Á eftir 23. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Leiki vafi á um, hvort sakborningur samkv. þessum kafla sé undir 

áhrifum  áfengis, skal ú r því skorið með blóðrannsókn, er læ knir fram - 
kvæmir.

11. Á eftir VI. kafla komi nýr kafli:

VII. KAFLI 
Áfengisvarnir.

24. gr.
R áðherra skal skipa sér til aðstoðar ráðunaut í áfengismálum , að fengnum 

tillögum frá þeim bindindisfélögum, sem njóta opinbers stvrks.
25. gr.

Afengisvarnarnefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins, 
þriggja manna í hreppum, 7 manna i kaupstöðum, öðrum en Revkjavík, þar sem 
nefndin skal skipuð 9 mönnum. Áfengismálaráðunautur skipar form enn nefnd- 
anna, en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir af hlutaðeigandi hreppsnefnd- 
um og bæjarstjórnum , með hlutfallskosningu. Kjörtími nefndarmanna er 4 ár 
í senn. Nefndarstarfið er ólaunað, en borgaraleg skylda að taka við kosningu 
yfir eitt kjörtímabil.

Verksvið nefndanna skal ákveðið með reglugerð, sem ráðherra gefur út. 
Áfengismálaráðunautur hefir umsjón með fram kvæm d hennar.

26. gr.
Ráðherra skal með reglugerð setja ákvæði um fræðslu í öllum skólum, er 

opinbers s tjrk s njóta, um skaðleg áhrif áfengisnautnar.
Greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.


