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Efni: Frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald

Ágæta samgöngunefnd;

Það er Samtökum ferðaþjónustunnar mikið fagnaðarefni að ofangreint frumvarp skuli 
komið til afgreiðslu, en samtökin hafa á öllum stigum komið að undirbúningi þess og eru 
orðin 4 ár síðan fyrsta opinbera nefndin var sett á laggimar vegna þessa. Við munum því 
ekki orðlengja athugasemdir okkar, aðeins minnast á fá atriði.

I. kafli
Markmið laganna er að tryggja allsherjarreglu og einfalda allt ferlið. Flokkun
fyrirtækjanna er einfaldari og ætti að uppfylla þarfir varðandi gjaldtöku.

II. kafli
Samtökin hafa lagt mikla áherslu á breytingu þá sem fram kemur í 5. grein en það er að
ungmenni yngri en 18 ára geti dvalið á vínveitingastað til kl. 22:00 í stað 20:00. Um er
að ræða rýmkun fram yfir hefðbundinn kvöldverðartíma en margir vinsælir
skyndibitastaðir selja vín og gos.

III. kafli
Veitingamenn þurfa í dag að sækja um allt að 6 starfsleyfi og útvega 30-40 vottorð til 
þess að hefja rekstur. Með frumvarpi þessu er leyfunum fækkað um tvö, vottorðum 
fækkað verulega og heimild til að afla þeirra rafrænt. Þó er í engu slakað á kröfum þeim 
sem gerðar eru til umsækjenda. Það hefur verið mjög slæmt að það skuli ekki vera sami 
útgefandi á veitingaleyfi og vínveitingaleyfi. Það hefur skapað tvíverknað meðal 
eftirlitsaðila. Það er mikil nauðsyn á þessum breytingum.

V. kafli
í 18. grein er viðleitni til að draga úr mikilli útgáfu tækifærisvínveitingaleyfa með því að 
miða almennt við að sú útgáfa verði ekki ofitar en 4 sinnum á ári.
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VI. kafli
Sú viðbót er hér sett í 23. grein að lögreglustjóri getur stöðvað starfsemi sem ekki hefur 
rekstrarleyfí. Sú heimild hefur ekki verið til staðar og hafa samtökin óskað eftir henni af 
marggefnu tilefni.

Ákvæði til bráðabirgða 
II
Tryggingar
Samtök ferðaþjónustunnar hafa lagt ríka áherslu á að ákvæði um tryggingar í 
áfengislögunum falli brott. Veitingarekstur hefur verið eina atvinnugreinin sem hefur 
verið gert að setja slíkar tryggingar og því er fagnaðarefni að tryggingarskyldan falli 
niður. Ennfremur hefur verið bent á að árshátíðir og aðrar samkomur hafa í síauknum 
mæli verið haldnar í íþróttahúsum og öðrum stöðum sem ekki hafa fast vínveitingaleyfi 
og hafa því ekki þurft að búa við neinn tryggingakostnað.

Samtökin sjá ekki ástæðu til að orðlengja umsögn sína og hafa aðeins undirstrikað þau 
atriði sem mikilvægust teljast. Þau vilja þó gjaman fá fund með nefndinni þar sem þau 
telja mjög mikilvægt að frumvarp þetta verði að lögum á þessu þingi.
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