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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og
skemmtanahald

Með bréfi samgöngunefndar Alþingis, dags. 26. febrúar 2007 barst Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga til umsagnar frumvarp til laga um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald, 588. mál, heildarlög, leyfisveitingar.

Almennt um frumvarpið

Með frumvarpinu eru lagðar til verulegar breytingar á lagaumhverfi og 
framkvæmd leyfisútgáfu til veitinga- og gististaða og vegna skemmtanahalds 
með það að markmiði að gera ferlið einfaldara og skýrara.

Sambandið tekur undir og telur mjög til bóta að einfalda það regluverk sem 
gildir um rekstur veitinga- og gististaða og vegna skemmtanahalds, m.a. með 
þvf að fækka þeim leyfum sem rekstraraðilum er gert að afla vegna 
rekstursins.

Sambandið telur rétt að benda á að eftir sem áður mun mikill hluti af 
undirbúningsvinnu vegna útgáfu rekstrarleyfa vera á herðum sveitarfélaganna 
enda eru fjórir af þeim fimm umsagnaraðilum sem lögreglustjóra ber að leita 
umsagnar hjá á vegum sveitarfélaganna. Vinna við gerð slíkra umsagna er 
mikil og krefst jafnvel úttektar á staðnum og því óumdeilt að mikill kostnaður 
kann að falla á sveitarfélögin vegna gerðar umsagna án þess að gert sé ráð 
fyrir að leyfisgjöld renni til þeirra vegna þessa kostnaðar. Sambandið leggur 
ríka áherslu á að sú vinna sem felst í þessum umsögnum stofnana 
sveitarfélaganna sé viðurkennd með því að hluti leyfisgjalds fyrir rekstrarleyfið 
renni til sveitarfélagsins.

Þá er minnt á að samkvæmt sérstöku samkomulagi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og ríkisstjórnarinnar ber að kostnaðarmeta öll stjórnarfrumvörp 
sem hafa í för með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Ekkert slíkt 
kostnaðarmat fylgir frumvarpinu, en Ijóst er að frumvarpið mun í óbreyttri 
mynd hafa í för með sér töluverðan kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin þar sem 
tekjur sem hingað til hafa staðið undir kostnaði vegna útgáfu leyfa falla nú 
niður þrátt fyrir að enn sé um að ræða töluverða umsýslu sveitarfélaganna 
vegna útgáfu rekstrarleyfa. Með hliðsjón af þessu er sambandinu ekki kleift að 
taka afstöðu til áhrifa frumvarpsins á sveitarfélögin \ landinu.

Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins

Um 4. gr.
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Sambandið vekur athygli á því að í athugasemdum með frumvarpinu segir að 
ekki sé verið að leggja til breytingar á núgildandi lögum en í 4. mgr. 4. gr. er 
með afgerandi hætti er tekið fyrir að nektarstaðir fái þrifist í veitingaumhverfi, 
samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg hefur hins vegar leikið vafi á um 
heimildir lögreglu til að stöðva starfsemi veitingastaða í borginni þar sem 
starfsstúlkur hafa starfað lítið klæddar eða nær naktar. Rétt þykir að í 
athugasemdum með ákvæðinu sé skýrt tekið fram að verið sé að taka af allan 
vafa um að starfsemi nektarstaða sé óheimil nema á grundvelli sérstaks leyfis 
fyrir nektardansi í atvinnuskyni á viðkomandi veitingastað.

Um 11. gr.
Gerð er athugasemd við að horfið er frá reynsluútgáfu áfengisveitingaleyfis, 
en bagalegt kann að vera að veita aðila áfengisveitingaleyfi til fjögurra ára 
þegar engin reynsla er komin á starfsemi hans. Telur sambandið að 
nauðsynlegt sé að rökstyðja slíkar breytingar í greinargerð enda erfitt að taka 
afstöðu til slíkra grundvallarbreytinga þegar forsendur þeirra liggja ekki fyrir.

Um 12. og 13. gr.
Sambandið leggst gegn þeirri tillögu er kemur fram í 3. mgr. 12. og 4. mgr. 
13. gr. frumvarpsins þar sem leyfisveitanda er gert að meta hvort þörf sé á 
umsögnum umsagnaraðila skv. 10. gr. þegar leyfi eru endurnýjuð, nýr 
rekstraraðili kemur til eða breytingar á rekstrinum kalla á nýtt rekstrarleyfi. Þá 
ber einnig að hafa í huga að leyfisveitandi hefur ekki einn eftirlit með 
starfsemi veitingastaða. Eldvarnareftirlit og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna 
hafa einnig eftirlit með starfsemi veitingastaða. Ekki verður séð að öflun slíkra 
umsagna hafi sérstaklega íþyngjandi áhrif á umsækjanda. Þannig hefur 
umsækjandi einnig tækifæri til þess að óska eftir bráðabirgðaleyfi á meðan 
fjallað er um umsóknina. Þá er lögð áhersla á að gildistími bráðabirgðaleyfis 
skv. 4. mgr. 12. gr. verði aldrei lengri en þrír mánuðir frá þeim tíma sem 
rekstrarleyfi rennur út. Að öðrum kosti er unnt að fara í kringum lögin, t.d. 
með því að skila fyrst inn umsókn um endurnýjun eftir að eftirlitsaðilar 
komast að því að leyfi er útrunnið og fá þá útgefið bráðabirgðaleyfi í 3 
mánuði til viðbótar þeim tíma sem staðurinn hefur starfað án tilskilinna leyfa. 
Kæmi það einnig í veg fyrir að lokunarheimild 23. gr. frumvarpsins yrði beitt. 
Sú málsmeðferð sem lögð er til í frumvarpinu kann að leiða til þess að 
rekstrarleyfi yrði endurnýjað án vitneskju lögbundinna umsagnaraðila og 
þeim því ekki fært að koma athugasemdum sínum á framfæri. Er slík 
málsmeðferð með öllu óviðunandi.

Um 18. gr.
í greininni kemur fram að sækja þurfi um leyfi til sölu og/eða afhendingar 
áfengisveitinga við einstök tækifæri í atvinnuskyni fari atburðurinn fram á stað 
sem ekki hefur rekstrarleyfi. Síðan kemur fram í greininni að slíkt leyfi megi 
þó almennt ekki gefa út oftar en fjórum sinnum ár hvert vegna sama staðar.

Ekki er að sjá af frumvarpinu að nokkur úttekt hafi verið gerð á áhrifum 
þessarar breytingar. Hugsanlegt er að ákvæðið eins og það er fram sett geti 
haft veruleg áhrif á svæðum þar sem ekki er til staðar fullnægjandi húsnæði 
með rekstrarleyfi, en íbúar á svæðinu komi að jafnaði saman oftar en fjórum
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sinnum á ári sér og öðrum til skemmtunar. Sambandið býr ekki yfir 
upplýsingum um hvort slík staða er fyrir hendi víða og treystir sér þar með 
ekki til þess að mæla með samþykkt greinarinnar í núverandi mynd enda 
getur það vart verið ætlun Alþingis að takmarka skemmtanahald í sveitum 
landsins við fjögur skipti á ári. í ákvæðinu segir að „almennt" megi ekki gefa 
út leyfi oftar en fjórum sinnum á ári. í athugasemdum með greininni er skýrt 
nánar hvað átt er við með hugtakinu „almennt". Þar segir að ekki sé þó „gert 
ráð fyrir að þetta sé fortaklaust því í sumum tilvikum kanna að vera 
nauðsynlegt að geta gefið leyfi oftar vegna sama staðar. Er þá verið að horfa 
til mjög stórra samkoma sem rúmast varla nema í stærstu íþróttahúsum svo 
sem árshátíðir stórfyrirtækja og flokksþing stjórnmálaflokka. Ákvæði þessu er 
ekki ætlað að koma í veg fyrir slík tilvik." Eins og sést af þessu er 
undantekningum frá fjórum skiptum á ári þröngur stakkur skorinn og virðist 
eingöngu verið að hugsa um stórfyrirtæki og flokksþing og þar með eingöngu 
stærstu þéttbýlisstaði landsins.

Sambandið leggur því til að orðalagi 2. ml. 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins verði 
breytt þannig að í stað orðsins „fjórum" komi „tíu". Jafnframt er lagt til að í 
nefndaráliti verði fjallað um breytinguna þannig að Ijóst sé að heimilt sé að 
víkja frá hámarkstölunni, ekki eingöngu þegar það hentar stórfyrirtækjum og 
flokksþingum, heldur einnig þegar aðstæður á svæðinu eru þannig að ekki er 
öðru hentugu húsnæði til að dreifa og gildir þá einu hvort samkoman sé á 
stærðarskala stórfyrirtækja eða minni samfélaga.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Sigurður Óli Kolbeinsson 
Sviðsstjóri lögfræðisviðs
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