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Ráðhús Reykjavíkur 
Úlfhildur Jóna Þórarinsdóttir

Unisögn um frv. til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 13. mál.

Vísað er til erindis skrifstofu borgarstjómar dags. 9. febrúar 2016 varðandi ofangreint 
fmmvarp. Með umsögn umhverfis- og skipulagssviðs dags. 5. desember 2014 var fjallað um 
svipað frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak. Frá því sú umsögn var 
gerð, hafa forsendur ekki umsagnarinnar ekki tekið breytingum og sjónarmið umhverfis- og 
skipulagssviðs eru þau sömu og áður. Áðumefnd umsögn endursendist því hér með sem 
efnisleg umsögn við fr. til 1. um verslun með áfengi og tóbak (smásala áfengis). 13. mál.

Öm Sigurðsson, skrifstofustjóri

Öm Sigurðsson
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Mál: Umsögn umhverfis- og skipulagssviðs um ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, sem 
lögð var fyrir borgarstjórn þann 18. nóvember sl., vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
verslun með áfengi:

„Borgarstjóm skorar á Alþingi að samþykkja áfengisfrumvarpið svokallaða sem kveður á um að áfengi 
verði selt í verslunum. Slík breyting á verslun með áfengi er mikið og mikilvægt hagsmunamál fyrir 
borgina og borgarbúa þar sem hún mun stuðla að markmiðum nýs aðalskipulags borgarinnar um 
sjálfbæmi hverfa svo að borgarbúar geti nálgast daglega verslun og þjónustu í nærumhverfi sínu. Áfengi 
er hluti a f neysluvöra borgarbúa og ljóst að fáar og illa staðsettar áfengisverslanir ríkisins vinna gegn 
þeirri þróun. Verslun með áfengi í hverfisverslunum mun hins vegar stuðla að því markmiði 
aðalskipulags að umhverfi daglegrar verslunar borgarbúa verði hverfisvæddara í nærumhverfí 
borgarbúa á sjálfbærari og samkeppnis- og umhverfisvænni hátt.“

Vísað er til erindis skrifstofu borgarstjórnar f.h. borgarráðs frá 25. nóvember sl, þar sem óskað er 
eftir umsögn umhverfis- og skipulagsráðs um ofangreinda ályktunartillögu borgarfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins.

Eins og kemur fram í greinargerð með ályktunartillögu eru skýr markmið í Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030 (AR2010-2030) um að efla verslun og þjónustu innan íbúðarhverfanna, að sem flestir geti 
nýtt sér daglega verslun og þjónustu fótgangandi eða hjólandi og almennt verði dregið úr vegalengdum 
hvort sem verið er að sækja vinnu eða þjónustu. Tilgangur slíkra markmiða er að gera hverfin 
sjálfbærari, ýta undir fjölbreyttara mannlífl innan þeirra, styðja við vistvænar samgöngur, létta á 
umferðarálagi og stuðla að bættri lýðheilsu. Þessi markmið koma einkum fram í kaflanum um 
Kaupmanninn á horninu. Þar segir m.a.:„í hverjum borgarhluta og hverju hverfi skal vera hverfiskjarni 
og nærþjónustukjarni, þannig að dagleg verslun og þjónusta sé í sem mestri nálægð við íbúana og sem 
flestum gert kleifit að versla, fótgangandi eða hjólandi, innan síns hverfis.“ (bls. 169). Þar segir einnig: 
„Matvöruverslanir og aðrar dagvöruverslanir' verði fyrst og fremst staðsettar innan skilgreindra 
borgarhlutakjarna, hverfiskjarna og nærþjónustukjarna. Minni dagvöruverslanir geta einnig verið 
heimilar við aðalgötur innan íbúðarhverfa.“ (bls. 169). I markmiðum í kaflanum Vistvœnni samgöngur, 
segir enn ffiemur: „Skipulag byggðar leiði til styttri vegalengda, dragi úr ferðaþörf og þörf fyrir 
umfangsmikil samgöngumannvirki.“

Óumdeilt er að vín og annað áfengi er neysluvarningur og innkaup á því er hluti af neyslumynstri stórs 
hluta borgarbúa. Bætt aðgengi að þessum neysluvarningi, í formi fjölgunar staða sem hægt er að gera 
innkaup á áfengi, samræmist því vel þeim markmiðum sem gerð er grein fyrir hér að ofan. í Reykjavík 
eru aðeins 7 vínbúðir og eru 17.300 íbúar um hverja búð. Til samanburðar er 2.300 íbúar í baklandi 
vínbúðarinnar í Hveragerði. íbúar í Reykjavík sem eru í göngufæri (400 m) við þessar 7 vínbúðir, auk 
búðarinnar á Eiðistorgi, eru aðeins 3.500. Vínbúðirnar eru heldur ekki markvisst staðsettar í grennd við 
kjarna sem þjóna ákveðnum hverfum eða borgarhlutum (sjá mynd). Til samanburðar eru yfir 50.000 
Reykvíkingar í göngufæri við matvörubúð sem selur neysluvarning í öllum helstu vöruflokkum 
(LUKR, l.desember 2014), sem þó getur ekki talist ásættanlegt hlutfall.

D agvöruverslan ir eru v erslan ir sem  selja  a lm ennar n eysluvörur til dag legra  þarfa á heim ilum . H ér eru m atvöruverslan ir sk ilg re indar sem  
vers lan ir sem  selja  neysluvörur til daglegra þarfa í ö llum  helstu  vöruflokkum . M inni dagvöm verslan ir eru bakarí, fískbúðir, k jö tbúð ir og 
að rar fe rskvöruverslan ir í vö ldum  vöm flokkum .“
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Breytt fyrirkomulag verslunar með áfengi, hvort sem það er gert með afnámi einkaleyfis ríkisins eða 
með breyttri stefna ÁTVR í rekstri vínbúðanna, gæti ýtt undir fjölgun verslana og markvissari 
staðsetningu þeirra í kjömum hvers hverfis, þar sem hægt er að nálgast annan neysluvarning. Með 
þeim hætti væri stutt við markmið aðalskipulagsins um sjálfbæra borgarþróun.

Aðkoma sveitarfélaga að staðsetningu og fyrirkomulagi verslunar með áfengi er mikilvæg, hvort sem 
verslunin er á hendi ríkisins eða einkaaðila. Veiting vínveitingaleyfa til veitingastaða er á hendi 
sveitarfélaganna og nauðsynlegt er að setja skýra stefnu um staðsetningu þeirra í skipulagi (sbr. 
ákvæði AR2010-2030) og kröfur og skilyrði í málsmeðferðarreglum. Ef fyrirkomulagi verslunar með 
áfengi er breytt, sbr. frumvarp, er mikilvægt að mörkuð verði ákveðin stefna um þau skilyrði sem 
smásöluaðili þarf að uppfylla, varðandi staðsetningu,rekstrarfyrirkomulag, afgreiðslutíma ofl. Slíkar 
kröfur eða ákvæði mætti festa í aðalskipulagi borgarinnar og þannig hefði borgin í hendi sér að stýra, 
upp að vissu marki, aðgengi að áfengi útfrá sínum lýðheilsusjónarmiðum. í frumvarpinu og 
greinargerð þess er gerð ágæt grein fyrir aðkomu sveitarfélaganna og mögulegri stýringu þeirra í 
gegnum leyfísveitingar.

Ekki er tekin afstaða til þess hér, hvort afnema eigi einkaleyfi ríkisins á sölu áfengis, en Ijóst er að 
núverandi verslunarfyrirkomulag ÁTVR styður ekki við ofangreind markmið AR2010-2030.

Haraldur Sigurðsson

bls.2



Reykjavík, 3. febrúar 2015 
VEL2015020001

Alþingi
Efnahags- og viðskiptanefnd 
Austurstræti 8-10 
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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak nr. 
63/1969, með síðari breytingum (þingskjal 17-17 mál).

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi sem felur í sér að 
sala þess verði heimiluð í matvöruverslunum. í því felst jafnfram t afnám á einkaleyfi hins 
opinbera á smásölu áfengis, en það fyrirkomulag hefur verið við lýði um áratuga skeið m.a. á 
grunni lýðheilsusjónarmiða og til þess að tryggja sérstaklega vernd bam a og ungmenna.

Verði þessar breytingar að veruleika felur það í sér að farið verður með áfengi eins og hverja 
aðra almenna neysluvöru. Það er mat velferðarsviðs Reykjavíkurborgar að ekki sé unnt að 
flokka áfengi sem venjulega neysluvöru og að áfengi eigi fyrir vikið ekki að lúta sömu 
viðmiðum og þær. Því er mikilvægt að áfengi verði áfram selt samkvæmt núverandi 
fyrirkomulagi sem hamlar aðgengi að því og dregur úr neyslu.

í greinargerð með frumvarpinu er víða vísað til þess að aðgengi að áfengi verði betra, mun 
fleiri útsölustaðir verði en nú er og meiri jöfnuður m.t.t. landsbyggðarimiar og þeirra verslana 
sem ekki eru staðsettar í nálægð við vínbúðir. Ahersla er lögð á verslunarhætti og 
viðskiptasjónarmið eru ríkjandi sem rök fyrir breytingu á þessum lögum.

í frumvarpinu er hvorki vikið að þeim neikvæðu afleiðingum sem stóraukið aðgengi að áfengi 
hefur á áfengisneyslu né félags- og heilsutengdum afleiðingum aukinnar neyslu áfengis. 
Neikvæðar afleiðingar a f  því sölufyrirkomulagi sem frumvaipið gerir ráð fyrir hafa töluvert 
verið rannsakaðar. Ofneysla áfengis er eitt stærsta heilsufarsvandamál okkar samtíma og 
áfengi er algengasta vímuefnið. Ofneysla áfengis getur einnig haft félagslegar afleiðingar fyrir 
neytendur áfengis, m.a. dregið úr starfsgetu, stuðlað að félagslegri einangrun, valdið 
íjölskylduvandamálum og þannig haft áhrif á fleiri en neytandami sjálfan en óbein áhrif 
áfengisneyslunnar geta verið töluverð. Fyrir liggja á þessum vettvangi fjölmargar rannsóknir 
m.a. frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO). Fjölmargar aðrar stofnanir og aðilar hafa lýst 
yflr áhyggjum a f  frumvarpinu og það sé í beinni andstöðu við stefnu ríkisstjórnarinnar um að 
efla lýðheilsu í landinu.

Ungt fólk og jaðarhópar eru því í sérstakri áhættu ef aðgengi að áfengi eykst og því getur 
fómarkostnaðurinn orðið mikill og rökrétt að vinna að því að koma í veg fyrir vanda frekar en 
bæta skaða eftir á. Því lengur sem ungt fólk sniðgengur áfengi þeim mun minni líkur eru á 
það leiðist út í neyslu vímuefna.

Sá árangur sem hefur orðið á íslandi í forvömum hefur vakið athygli á alþjóðavettvangi og 
litið er til þein*a leiða sem farnar hafa verið hér. Opinberir aðilar, frjáls félagasamtök og



foreldrar hafa tekið höndum saman til að vinna gegn áfengisneyslu ungs fólks með góðum 
árangri. Það takmarkaða aðgengi sem er að áfengi á Islandi er jafnfram t talið hafa lagt lóð á 
vogaskálarnar. Takmarkað aðgengi að áfengi er talin ein skilvirkasta leiðin til að spom a við 
aukinni áfengisneyslu og draga úr þeim skaða sem getur hlotist a f henni skv. niðurstöðum 
rannsókna á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofhunnarinnar.

I tölum frá fyrirtækinu Rannsóknum og greiningu um neyslu grunnskólabama frá ámnum 
1997-2014 kemur fram að árið 1998 höfðu 42% nemenda í 10. bekk orðið ölvuð sl. 30% 
daga en árið 2014 voru það 5%. Hins vegar má sjá aðrar tölur þegar horft er til þeirra 
ungmenna sem komin eru í framhaldsskóla, en þar höfðu 30% ungmenna á aldrinum 16-17 
ára orðið ölvuð sl. 30 daga þegar rannsóknin fór fram, en hún var framkvæmd á fyrstu önn 
ffamhaldsskóla.

Forvamarfulltrúar sem starfa á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar, telja að breytingar á 
sölu áfengis á íslandi séu ógn við forvarnir og séu líklegar til að hafa víðtæk neikvæð áln if á 
velferð þjóðarinnar og þá ekki síst á böm  og unglinga. Þeir vekja athygli á því hvem ig eftirlit 
með áfengiskaupaaldri yrði háttað í matvömverslunum en ætla má að það verði ekki eins 
árangursríkt og samkvæmt núverandi fyrirkomulagi þar sem starfsfólk matvöruverslana er að 
stórum hluta unglingar undir tvítugu. Gert er ráð fyrir að ungmenni yngri en 18 ára megi ekki 
afgreiða áfengi. Stór hópur þeirra sem vinna í matvöruverslunum er ungt fólk sem þarf að 
standast þrýsting jafnaldra sinna við afgreiðslu og gæti það reynst mörgum örðugt.

Forvamarfulltrúar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar telja að frumvarpið fari gegn stefnu 
Reykjavíkurborgar í forvörnum og er tekið undir það sjónarmið. í forvarnarstefnu 
Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að taka tillit til allra þátta sem geta haít áhrif á líðan og 
hegðun bam a og unglinga. Því er mikilvægt að styrkja alla þá vemdandi þætti sem vitað er að 
dragi úr eða komi í veg fyrir neyslu áfengis. Það mun spara samfélaginu mikla fjármuni sem 
er hægt að nýta í uppbyggileg verkefni og auka velferð í samfélaginu.

A grundvelli hagsmuna barna og ungs fólks og þess árangurs sem náðst hefur í forvamarstarfi 
á Islandi telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar mikilvægt að framangreint frumvarp um 
breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak nái ekki fram að ganga.

Virðingarfyllst, fyrir hönd velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Kristjana Gunnarsdóttir, 
ski'ifstofustjóri


