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144. löggjafarþing 2014-2015 
Þingskjal 17— 17. mál.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um 
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með síðari 
breytingum (smásala áfengis).

Með frumvarpinu er lagt til að einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins (ÁTVR) á 
smásölu áfengis verði aflagt og smásala áfengis verði að ákveðnu marki frjáls.

Flm.: Vilhjálmur Árnason, Björt Ólafsdóttir, Jón Þór Ólafsson, Willum Þór Þórsson, Unnur 
Brá Konráðsdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Birgir Ármannsson, 
Pétur H. Blöndal, Jón Gunnarsson, Brynhildur S. Björnsdóttir, Karl Garðarsson, Haraldur 
Einarsson.

Í þessari umsögn er lagst er gegn því að einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins 
(ÁTVR) á smásölu áfengis verði aflagt og smásala áfengis verði að ákveðnu marki frjáls. 
Gerð er þar af leiðsndi athugasemd við þær greinar sem fjalla um að í stað orðanna „Áfengis- 
og tóbaksverslun ríkisins, ÁTVR“ komi Tóbaksverslun ríkisins, TVR srb. í I. KAFLA 4. gr.

a. Í stað orðanna „Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, ÁTVR“ í 1. mgr. kemur: 
Tóbaksverslun ríkisins, TVR.

Einnig kemur það fram í 29. gr
a. Lög nr. 25/1962, um aðstoð til fatlaðra: Í stað orðanna „Áfengis- og 

tóbaksverslun ríkisins“ í 5. gr. kemur: Tóbaksverslun ríksins.
b. Lög nr. 6/2002, um tóbaksvarnir: Í stað orðanna „Áfengis- og tóbaksverslun 

ríkisins“ í 4. málsl. 1. mgr. 7. gr. kemur: Tóbaksverslun ríksins.

Lagst er gegn því að yngri en 20 ára megi afgreiða áfengi srb. 21. gr.
b. Starfsmenn sem afgreiða áfengi mega ekki vera yngri en 18 ára.

Það segir í frumvarpinu að í meginatriðum feli frumvarpið í sér eins litla breytingu á 
lagaumhverfi áfengis- og tóbakssölu og mögulegt er miðað við það markmið að gera smásölu 
með áfengi frjálsa. Að mati umsagnaraðila er hér um grundvallarbreytingu að ræða sem mun 
hafa víðtæk samfélagsleg áhrif.

Frumvarpið felur í sér grundvallabreytingar á aðgengi að áfengi. Áfengi er engin venjuleg 
neysluvara og væri vart á boðstólum til manneldis ef það væri að uppgötvast í dag. Þekking 
okkar á skaðsemi þess er víðtæk. Skaðsemin er á líkamlega, geðræna, sálræna og félagslega 
þætti. Kostnaður vegna skaðsemi neyslu áfengis er gífulegur fyrir samfélagið. Um 10-15 af 
þegnum samfélagsins ánetjast áfengi með alvarlegum afleiðingum fyrir einstaklinginn sjálfan, 
fjölskyldu hans og annarra í tengslaneti viðkomandi ásamt kostnaði fyrir samfélagið. Fjöldi 
rannsókna sýna að aukin neysla hefur áhrif á lýðheilsu almennt ekki bara þeirra sem ánetjast 
áfengi. Af þessum sökum er ekki skynsamlegt að mæla með umræddum breytingum. 
Breytingarnar munu auka aðgengi að áfengi og enginn vafi á því að neysla þess mun aukast í 
kjölfarið. Fylgifiskar þessa verða aukin vandamál bæði fyrir þá sem hafa þann eiginleika að
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ánetjast efninu og þeirra sem neyta þess í “hófi” hvernig sem það er nú skilgreint og af 
hverjum.

Á Íslandi er gífurlegur uppsafnaður vandi vegna skorts á fjármagni til heilbrigðis og 
félagsþjónustu og er ekki á það bætandi. Langir biðlistar eru hjá þeim sem veita meðferð við 
fíknisjúkdómum. Samfélagið skortir þannig getu til að veita viðeignandi þjónustu við þá sem 
verst fara við neyslu áfengis. Undanfarið hefur verið fjallað um úrræðaleysi vegna 
vímuefnavanda ungmenna 18 ára og yngri sem er alvarleg staða í samfélagi sem vill kalla sig 
velferðarsamfélag. Mörg undanfarin ár hafa um 200 ungmenni undir 19 ára lagst inn á 
sjúkrahúsið Vog sem segir töluvert um umfang þessa vanda. Á undanförnum árum hefur 
meðferðarstofnunum verið lokað fyrir þennan viðkvæma hóp. Nútíma þekking á vanda 
þessara barna og ungmenna er ekki nýtt til að bæta stöðu þeirra og getum við átt von á því að 
stór hluti þessa hóps verði öryrkjar í framtíðinni. Ungmenni sem ánetjast áfengi og öðrum 
vímuefnum tolla illa í skóla og á vinnumarkaði. Skaðsemi neyslunnar er djúpstæð á líkalega, 
geðræna og félaglega þætti. Nauðsynlegt er að íhlutast í málefni þeirra til að snúa við 
óheillavænlegri þróun. Umfang þessa vanda meðal ungmenna undir 19 ára er mikið þrátt fyrir 
að á undanförnum áratugi höfum við náð miklum árangri í forvörnum hvað varðar að 
umtalsfert færri unglingar á grunnskólaaldri hefja neyslu áfengis en áður. Mikilvægt að halda 
áfram að fækka þeim sem hefja neyslu áfengis á grunnskólaaldri. Aukið aðgengi að áfengi 
getur haft þær afleiðingar að bakfall verði hvað þetta varðar.

Í 2. mgr. 11. gr. laganna í lið b) er lagt til að 18 ára ungmenni megi afgreiða áfengi. 
Athugunarvert er að sá sem ekki hefur aldur til að kaupa áfengi geti selt það. Að 18 ára 
ungmenni geti selt áfengi getur haft þau áhrif að viðkomandi selji þeim áfengi sem ekki hafa 
aldur til að kaupa það. Í þessu samhengi þarf að takak tillit til þroska ungmenna og 
áhrifagirni ungmenna.

Fyrir hönd Félagsráðgjafafélags Ísland

Erla Björg Sigurðardóttir
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