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Ísland er eitt örfárra ríkja í heiminum sem eftir sitja með ríkisrekið smásölukerfi 

áfengis. Það er raunar svo fáheyrt, og tilhugsunin um slíkt svo galin í huga þeirra 
sem annað þekkja að varla líður vinnudagur án þess að afgreiðslufólk í 

matvöruverslunum heima þarf að minnast á það við ferðamenn, að léttöl sé alls 

ekkert öl. Það er reyndar orðið svo að ferðaskrifstofur minnast á það í sínu útgefnu 

efni, að bjórinn hafi einu sinni verið bannaður á Íslandi, en sé núna leyfður - en bara 

seldur af ríkinu, og aldrei á sunnudögum. Íslenska kerfið er þannig orðið 

einhverskonar viðundra-sýning sem ferðamenn geta upplifað, ef þeir vilja.

En íslenska kerfið er þó, fyrir þá sem til þekkja, okkar kerfi. Það er eina kerfið sem 
við þekkjum. Sjálfur er höfundur þessara orða fæddur í júní mánuði árið 1988 og var 

því ekki orðin árs gamall þegar bjórinn var leyfður aftur. Þó ég hafi ekki sjálfur 
upplifað bjórbannið, þá gefa gagnabankar internetsins eins skýra mynd og hugsast 

getur af orðræðu þess tíma og samanborið við orðræðuna í dag eru líkindin sláandi. 

Það þykir mér mikilvægt fyrir alla að hafa í huga og muna. Dómsdagsspár þess tíma 

rættust ekki, ekki frekar en dómsdagsspár nútímans munu rætast.

Þegar ég var yngri þá vann ég á veitingastað í miðborginni. Við strákarnir á barnum 
vorum þá orðnir býsna pólitískir, úr sitthvorum flokknum, en alltaf gátum við báðir 

glaðst þegar ákveðinn þingmaður, frægur fyrir hatramma baráttu sína gegn 
lögleiðingu bjórsins á sínum tíma, gekk inn um dyrnar og pantaði sér bjór hjá okkur. 

Það gerðist nefnilega nokkuð oft. Það er mín einlæga von að einn daginn mun ég sjá 

þann sama mann, sem enn er á þingi, ganga út um dyrnar hjá kaupmanninum á sínu 
næsta horni með bjór í hendi. Fyrir þeirri skoðun færi ég eftirtalin rök:

1. Áfengi er, þegar upp er staðið, rétt eins og hver önnur neysluvara. Þó að 

hana megi misnota, eru forsendur þess að hafa vit fyrir fólki með 

neyslustýringu á vegum hins opinbera löngu brostnar. Þær áttu e.t.v. 
einhverntímann við, en nú er öldin önnur. Fólk verður að fá að njóta 

vafans áður en frelsi þeirra til að kaupa eða selja vörur er skert svo stór- 

kostlega. Vínmenning fer annars batnandi með hverju árinu, neysla sterks 
áfengis dregst saman á kostnað léttvíns og bjórs og með tilkomu fjöl- 

margra brugghúsa um allt land er kominn vísir að bjórhefð á Íslandi eins 

og tíðkast í flestum, ef ekki öllum, Evrópulöndum, þar sem bjórbruggun er 

gerð að listgrein frekar en fjöldaframleiðsluiðnaði.

2. Úrval og aðgengi að áfengi mun breytast. Það er rétt að áfengisverslanir 

ríkisins hafa staðið sig vel í sínu fagi. Í þeim verslunum er mikið til af 
margskonar vínum og ólíklegt að nokkur verslun af þeim sem eru í dag 

starfandi muni geta haldið úti svo miklu úrvali á einum og sama staðnum, 

en heildarúrval af vín og bjórtegundum á markaði mun stóraukast, þó það 
verði eflaust ekki hægt að fá það allt saman á sama stað. Sérvöruverslanir 

munu selja sérstök vín. Kaupmenn geta selt sérstakt vín með sérstökum 

mat. Ítalskir dagar í Hagkaup; pasta og hvítvín, sérvalið af vín- 
sérfræðingum Hagkaupa. Þetta er það sem gert er erlendis, án vandamála. 

Afhverju er það ekki hægt á Íslandi?
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3. ÁTVR takmarkar mjög markvisst það sem selt er í sínum verslunum. Til 

að koma vöru í sölu hjá ÁTVR, þarf fyrst að setja hana í tilraunasölu þar 
sem visst mikið þarf að seljast á tilteknu tímabili. Að því gefnu að það 

magn náist í sölu, sem er hægara sagt en gert í ljósi auglýsingabannsins, 

þá þarf svo áfram að selja visst mikið árlega og lagerinn hjá innflytjenda 

þarf alltaf að geta afgreitt visst magn innan viss tíma. Þetta verður til þess 

að einu aðilarnir sem hafa bolmagn til þess að taka inn t.d. nýjan 
japanskan bjór á markað eru þeir sem þegar eru sterkir á markaði. ÁTVR 

er þannig besti vinur stórra innflytjenda, en versti óvinur litla mannsins. 

Ofan á þessar fáránlegu kröfur eru svo mjög íþyngjandi og ófrávíkjanlegar 
kröfur um greiðslufresti og skilmála, og svo krafa um að varan sé fáanleg á 

öllum tímum ársins í nákvæmlega því upplagi sem ÁTVR vill og þarf 
hverju sinni. Þetta veit undirritaður manna best, enda gerði hann tilraun 

til þess að flytja inn uppáhalds japanska bjórinn sinn en varð frá að hverfa 

vegna þess að tveggja mánaða siglingatími frá Japan og greiðsluskilmálar 

ÁTVR gerðu það ómögulegt.

4. Meira um aðgengið: Það er talað um aðgengi að áfengi sem galla í 
frumvarpinu. Aðgengi mun aukast að áfengi, það er rétt. En um það er 

rætt að það muni stórauka neyslu áfengis, og þá sérstaklega meðal 
ungmenna. Það ætti þá að minna ÁTVR á þessi miklu vísindi, enda hefur 

það verið efst á þeirra stefnuskrá undanfarin ár að stórauka aðgengi 

landsmanna að áfengi, m.a. með póstdreifingu til þeirra sem búa fjarri 
næsta sölustað. Ef ÁTVR ætlaði sér raunverulega að standa við markmið 

sitt að auka aðgengi að áfengi, væri þeim hollast að leggja sjálfa sig niður. 
Þess utan ætti að minnast á að útsölustöðum áfengis hafa fjölgað 

stórkostlega undanfarin ár. Fjöldi veitingastaða með áfengisleyfi eru í dag 

857 og hefur fjöldinn næstum sjöfaldast síðan árið 1992 þegar þeir voru 
134 (skv. skýrslu áfengis og vímuvarnarráðs, 2001). Þrátt fyrir það er 

unglingadrykkja minni í dag en hún var áður. Þessi rök lýðheilsu- 

spesíalista, þau halda því engu vatni. Gott aðgengi er ekki ávísun á meiri 
neyslu. Neyslan á sér aðrar orsakir.

5. Ég á engin börn, en ég á 12 ára bróðir. Þegar hann verður eldri myndi ég 

mun fremur kjósa að hann kæmi heim með bjór í bakpokanum en 

sígarettupakka í brjóstvasanum. Hvaða skilaboð er hið opinbera að senda 

honum og hans kynslóð, þegar það segir honum að hann geti keypt 

sígarettur 18 ára gamall, hvar sem er, hvenær sem er sólarhringsins, alla 
daga ársins en bjórinn megi hann hinsvegar ekki kaupa fyrr en hann 

verður tvítugur, og þá aðeins í sérstökum verslunum hins opinbera sem 

sumar eru opnar aðeins örfáar klukkustundir á dag og aldrei á 
sunnudögum. Þetta eru auðvitað kolbrengluð skilaboð að senda og hafa 

verið íslenskri vínmenningu stórskaðleg.

6. Í umræðunni um þetta mál hefur það borið á góma, að áfengissala ÁTVR 

er í raun haldið uppi af tóbakssölunni. Það er í raun ekkert skrýtið ef litið 
er til þess að það kostar X-mikið í fasteignagjöld og/eða leigu, kyndingu, 

vatn, rafmagn og starfsmannakostnað að halda úti áfengisverslunum um 

land allt. Þessar verslanir eru sumar hverjar opnar aðeins 2-3
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klukkustundir á dag og skemur yfir veturinn. Þessi bransi getur ekki 

borgað sig. Sumstaðar er svo í næsta húsi matvöruverslanir þar sem sömu 
gjöld eru greidd fyrir rekstur á verslun sem selur aðrar vörutegundir. 

Rekstrarlega hlýtur það að vera skynsamlegt að samnýta þessi pláss. Ef 

það er satt, að áfengisdreifikerfi Íslands sé rekið með tapi og því óbeint 

niðurgreitt af skattgreiðendum, er það stórkostlegur löstur sem verður að 

laga.

7. Víða á landsbyggðinni hafa verslunarmenn lagt upp laupana enda ekki 

lengur grundvöllur fyrir rekstri á verslun sem selur aðeins skinku, brauð 
og hrásalat. Sá verslunargrundvöllur gæti vel orðið til ef verslunar- 

maðurinn gæti bætt áfengjum drykkjarvörum við í sitt vöru-úrval.

8. Sömu grundvallar atriði eiga í raun við um höfuðborgarsvæðið. 

Kaupmanninum á horninu var ekki kálað af stóru verslunarkeðjunum. 

ÁTVR átti þar allt eins stóran hlut að máli. Það er sama hvert ÁTVR fer 

með sínar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, traffíkin verður alltaf þangað, 

enda einokunarverslun. Það verslunarpláss sem liggur að ÁTVR verður 
því eftirsótt, og dýrt. Þangað raðast inn stóru matvörukeðjurnar, Bónus, 

Krónan, Nettó, o.s.frv. Þegar þær eru komnar svo í næstu grennd við 
ÁTVR, þá koma stóru apótekara keðjurnar, og svo stóru sjoppurnar, og 

svo ein ísbúð til að skreyta kökuna. Þá ertu komin með “eins-stopps- 

verslunarmiðstöð”. Við það getur kaupmaðurinn á horninu ekki keppt, 
enda orðið tilgangslaust fyrir viðskiptavini að finna bílastæði hjá honum 

þegar hann þarf hvort eð er að gera sér ferð út á Garðatorg, Eiðistorg, 
Kringlu, Smáralind, Mjódd, Skútuvogin (o.s.frv.). Við þetta gæti hann hins 

vegar vel keppt, ef honum væri ekki meinað að selja þær vörur sem 

almenningur sækist í að kaupa.

9. Rekstur ÁTVR keðjunnar og staðsetningar verslana þeirra hafa fært 

verslun úr hverfunum í stóru verslunarsvæði höfuðborgarinnar (og að 
stóru bæjunum á landsbyggðinni). Þetta hefur orðið til þess að bílaeign er 

nánast nauðsynleg til þess að geta sinnt sínum daglegu útréttingum. Það 

er bæði dýrt, óhagkvæmt og plássfrekt fyrir borgarbúa. Það hefur beinan 

hag á rekstrarhag heimilanna í landinu og kemur helst niður á ungu fólki 

sem ætti ekki að þurfa að eiga bíl. Raunar er þetta eitt af helstu atriðum 

sem ungt fólk nefnir í könnunum yfir atriði sem erlendar borgir hafa fram 

yfir Reykjavík.

10. Óttar Guðjónsson segir í grein sinni í Morgunblaðinu (4. nóv 2014), að 

þjóðhagslegur ábati frumvarpsins yrði sjöfaldur ábati Vaðlaheiðarganga. 
Það fær hann út með því að meta tímasparnaðinn við það að sleppa 

heimsókn í ÁTVR og samnýta heldur heimsókn í matvöruverslun, sem er 

hvort eð er nauðsynleg (flestum a.m.k.). Þetta eru stórar tölur, en hann 
tekur þó ekki með í reikninginn sparnaðinn í a) bensíneyðslu, b) 

umferðarþunga og c) útblástur og mengun bifreiða auk ýmissa annarra 
þátta.
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11. Síðasti, en alls ekki síðsta atriðið, er einfaldlega að á 21. öld á íslenska 

ríkið ekki að þurfa að standa í smásölurekstri á neinni neysluvöru, og allra 
síst í neyslustýringar-tilgangi á vöru sem meirihluti allra landsmanna 

neytir reglulega í miklu hófi og góðu tómi.

Umsögn um mál #17 á 144. löggj.þingi (smásala áfengis)

Sendandi: Heimir Hannesson

Ég vona að þessi atriði og önnur sem nefndinni berst verði til þess að sjá með 
skýrara ljósi, aðalatriði þessa frumvarps og afleiðingarnar sem það mun hafa. Ég 

hvet jafnframt nefndina til að líta á þetta sem tækifæri. Tækifæri til þess að vera 
á undan Skandinavísku frændsystkinum okkar til tilbreytingar. Tækifæri til þess 

að vera fyrst með breytingarnar, og sýna þeim að tími ÁTVR, Systembolaget, 

ALKO og Vinmonopolet er liðinn.

Virðingarfyllst,

Heimir Hannesson
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