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Umsögnsend: nefndasvÍdOalthingi.is

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala 
áfengls), 106. mál.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis þakkar fyrir að fá að koma að sjónarmiöum að 
við vinnslu ofangreinds frumvarps.

Umsögnin byggirfyrst og fremst á reynslu undanfarinna áratuga á eftirliti með framkvæmd 
tóbaksvarnalaga. Heilbrigðiseftirlit sveitafélaganna fer með eftirlit með smásöluaðilum tóbaks og er 
smásala tóbaks bundin leyfisveitingu heilbrigðisnefndar.

Vegna líkinda í frumvarpinu við ákvæði laga um tóbaksvarnir nr. 6/2002 varðandi það að starfmenn 
megi ekki vera yngri en 18 ára. Einnig þess eins og fram kemur í gögnum að ætla megi að margir 
þeirra kaupmanna sem selja matvöru nú hafi áhuga á að selja áfengi er í Ijósi reynslunnar ástæða til 
að bæta kaflann um viðurlög og gera hann skýrari. Á það við ef löggjafanum er alvara með að farlð 
verði eftir lagatextanum og markmiðum laganna um vernd barna og unglinga.

Gegnum árin hefur það frekar verið regla en undantekning að ungmenni komi inn í söluferli tóbaks 
með beinum eða óbeinum hætti. Mjög erfitt er að fylgja eftir úrbótum á þeim ákvæðum 
tóbaksvarnalaga þar sem sönnunarbyrðin er erfið og viðurlög engin. Óbein aðkoma með þessu móti 
setur mikla ábyrgð á herðar ungmennis við tóbakssölu. Af hendi söluaðila er borlð við að 
ungmennunum sé gert að kalla til eldri starfsmenn við tóbakssölu. Með öðrum orðum að ungmennin 
eru gerð að brotamönnum í stað forsvarsmanns verslunarinnar. Er það algjörlega óviðunandi afstaða 
sem studd hefur verið af hagsmunasamtökum. Endursemja þarf viðurlagakafla frumvarpsins f Ijósi 
þessarar framkvæmdar.

Með umsögn þessari fylgir með til kynningar stöðumatsskýrsla úr tóbakseftirliti í janúar og februar 
2017.

Meðfylgjandi er einnig afrit af erindi Samtaka verslunar og þjónustu frá 19. október 2013. í erlndinu 
kemur vel fram hvernig hagsmunasamtök túlka óskýran lagtexta. Samtökin telja afskipti af 
framkvæmd vinnu barna og unglinga ólöglega ef lagatexti og lögskýringargögn séu ekki þeim mun 
skýrari. í erindinu benda Samtök verslunar og þjónustu á að það sé almennt viðurkennt, með 
dómaframkvæmd og vegna almennra lagasjónarmiða, að beita beri þrengjandi lögskýrlngum við 
beitingu á refsiákvæðum sem skerða frelsi. Frelsi sem hverjum og einum er heimilt að túlka eftir 
eigin höfði.
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Virðingarfyllst, 

f. h. Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.

Guðmundur H. Einarsson, 
framkvæmdastjóri.
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Eftirlit með smásölu tóbaks 2017: Yfirlitsblað

Eftirlit erframkvæmt samkvæmt lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002. Markmið laganna er að 
takmarka heilsutjón og dauðsföll af völdum tóbaks með því að minnka tóbaksneyslu og vernda fólk 
áhrifum tóbaksreyks.

Heilbrigðiseftirlit sveitafélaganna fer með eftirlit með smásöluaðilum tóbaks og er smásala tóbaks 
bundin leyfisveitingu heilbrigðisnefndar. Leyfi erveittil 4 ára í senn.

Framkvæmd eftirlits

Tóbakseftirlit fór fram dagana 4.1.17 til 23.2.17 og var farið á 51 skráðan sölustað. Fram kom að 
einungis 46 virkir sölustaðir, sumir höfðu hætt rekstri og aðrir seldu ekki tóbak þrátt fyrir tilskilin leyfi.

Auk þess að stuðla að upplýsingu og umræðu var áhersla á eftirfarandi þætti:

1. Afgreiðslumenn tóbaks skulu hafa náð 18 ára aldri
2. Tóbak skal ekki vera sýnilegt viðskiptavinum
3. Merkingar vegna aldurstakmarka kaupenda skulu vera til staðar og sýnilegar
4. Reykfæri skulu ekki vera sýnileg

Niðurstöður eftirlits voru eftirfarandi:

a) Nokkur aukning var á sýnileika tóbaks 

fráfyrri árum en 2015 var tóbak sýnilegt 

í  10% tilfella

b) Framför var í  sýnileika reykfæra en 

árið 2015 voru reykfæri sýnileg í 30% 

tilfella

c) Framför var í  aldursmerkingum 

tóbaks en 2015 vantaði þær í  22% tilfella

d) Starfsfólk <18 ára kom óbeint að 

söluferli í  40% tilfella en ávalt var maður 

á vakt er náð hafði tilskyldum aldri

Niðurstöður eftirlits eru svipaðar og niðurstöður fyrri ár. Þó nokkur aukning hafi verið á sýnileika 
tóbaks hefur sýnileiki reykfæra og aldursmerkinga aukist.

a) Tóbaksýnilegt b) Reykfæri sýnileg
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Varúðarmerkingar 
til staðar
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d) Starfsfólk <18 ára 
inn í söluferli?
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Efni: Sala á tóbaki

SVÞ -  Samtökum verslunar og þjónustu hafa borist ábendingar varðandi tóbakseftirlit 
heilbrigðiseftirlits Hafiiarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Samkvæmt þeim upplýsingum sem 
SVÞ hafa borist hefur eftirlitið m.a. gert athugasemdir varðandi framkvæmd og verkferla 
innan verslana sem komið hefur verið á til að tryggja að starfsfólk yngra en 18 ára verði 
hvorki gert, né komið í þá stöðu, að selja tóbak, sbr. ákvæði 7. mgr. 8. gr. tóbakslaga, nr. 
6/2002, og 1. mgr. 5. gr. reglugerðar um smásölu tóbaks, nr. 325/2007.

Til upplýsingar varðandi það fyrirkomulag sem hér um ræðir þá hafa einstaka verslanir komið 
á því verklagi að í þeim tilvikum þar sem aðilar yngri en 18 ára eru við afgreiðslustörf er 
ávallt tryggt að samtímis sé starfandi fullorðinn aðili, þ.e. aðili eldri en 18 ára. í þessu 
samhengi vísast til ákvæða laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 
46/1980, þar sem segir að böm og unglingar eru einstaklingar 18 ára og yngri en fullorðnir því 
eldri en 18 ára, sbr. X. kafli laganna. Grundvallast umrætt fyrirkomulag á því að þegar verslað 
er með tóbak, eða óskað eftir að versla tóbak, þá er ávallt kallaður til starfsmaður eldri en 18 
ára sem sér þá um að meðhöndla og afgreiða tóbak og að sama skapi tryggir sá fullorðni aðili 
að gengið sé úr skugga um að viðkomandi viðskiptavinur sé eldri en 18 ára.

SVÞ vekja athygli á að samkvæmt ákvæðum 63. gr. e. laga aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum og 5. gr. reglugerðar um vinnu bama og unglinga, nr. 426/1999, þá skulu 
atvinnurekendur gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi og heilbrigði ungmenna 
með gerð mats á áhættu sem starf getur skapað þeim. I 5. gr. reglugerðarinnar segir að slíkt 
mat skuli m.a. taka á skipulagi vinnuferla, vinnutilhögunar og vinnuskipulags. Verður að telja 
að það fyrirkomulag sem verslanir hafa tileinkað sér, og lýst er að ffaman, taki tilhlýðilegt 
tillit til þessar kröfu laga og reglugerða og um leið að fullt tillit sé tekið til þess að varna 
ungmennum yngri en 18 ára að meðhöndla tóbak.

SVÞ benda einnig á 13. gr. reglugerðar um vinnu bama og unglinga þar sem segir að ekki má 
ráða ungmenni til vinnu þar sem líkamlegum eða andlegum þroska þeirra er sérstök hætta 
búin nema þau starfl með fullorðnum eða þeim sem náð hefur 18 ára aldri [leturbreyting 
undirritaðs]. Þá segir í ákvæðinu að þetta á sérstaklega við um störf í sölutumum, 
myndbandaleigum, skyndibitastöðum, bensínstöðvum og á sambærilegum stöðum. Enn og 
aftur ítreka SVÞ að það fyrirkomulag sem hér um ræðir, og hefur verið gagnrýnt af 
heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, er í fullu samræmi við ákvæði þetta.

Þá benda SVÞ einnig á að Vinnueftirlitið hefur áður sent dreifibréf, dags. 17. janúar 2008, til 
verslunareigenda og stjómenda og stjómenda í matvöruverslunum varðandi vinnu ungmenna í 
matvömverslunum. í dreifibréfinu ítrekar Vinnueftirlitið m.a. þær kröfur til verslunareigenda 
og stjómenda að starfsmenn undir 18 ára aldri starfi undir eftirliti fullorðins við afgreiðslu á 
afgreiðslukassa.
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Með vísan til framanritaðs þá er það verklag sem verslanir hafa komið á, þ.e. varðandi það að 
starfsmenn undir 18 ára aldri starfi samkvæmt eftirliti fullorðinna og annist ekki sölu á tóbaki, 
í fiillu samræmi við framangreinda löggjöf varðandi vinnu bama og unglinga.

í 7. mgr. 8. gr. tóbakslaga er kveðið á um að þeir einir sem orðnir em 18 ára mega selja tóbak. 
Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar um smásölu tóbaks. Hins vegar er 
í umræddum lagaheimildum ekki kveðið nánar á um útfærslu þessara ákvæða, þ.e. varðandi 
fyrirkomulag á sölustað, fyrir utan að í 5. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um höfð 
skulu til hliðsjónar ákvæði áðumefndrar reglugerðar um vinnu bama og unglinga vegna vinnu 
ungmenna undir 18 ára aldri. í athugasemdum við núgildandi ákvæði 8. gr. tóbakslaga segir 
m.a. að ástæða þess að lagt hafi verið til að þeir einir megi selja tóbak sem orðnir em 18 ára sé 
að eðlilegast er að sama aldursmark gildi um heimild til að hafa tóbak með höndum til að selja 
það öðrum. Þá segir í athugasemdunum að ein af ástæðum þess hve banni við tóbakssölu til 
ungmenna hefur verið slælega framfylgt er að líkindum sú að afgreiðslu menn yngri en 18 ára 
treysti sér ekki til að neita jafhöldrum sínum um að fá keypt tóbak. Því var ákvæðinu ætlað að 
setja undir þann leka og þó ekki síður að forða ungmennum frá því að vera settir til að selja 
heilsuspillandi og ávanabindandi efni.

Ekki er í lögskýringargögnum með ákvæðinu að finna frekari röksemdir eða leiðbeiningar 
varðandi túlkun á því eða beitingu þess. Verður því að líta til framangreindra athugasemda og 
um leið að heimfæra þau rök til þeirra tilvika sem hér um ræðir. Meginröksemdin fyrir 
umræddu banni samkvæmt framangreindu er því tvíþætt. Annars vegar að tryggja að þeir sem 
eru yngri en 18 ára hafi ekki með tóbak með höndum og í hins vegar að sömu aðilar séu ekki 
settir í þá stöðu að synja aðilum yngri en 18 ára um sölu á tóbaki. Hvað þessar röksemdir 
varða þá er óumdeilt að það fyrirkomulag sem hér um ræðir, þ.e. að ávallt sé á vakt aðili eldri 
en 18 ára sem einn og sér annist sölu á tóbaki, sé í fullu samræmi við tilgang þessa ákvæðis 
sem og áðumefndrar löggjafar um vinnu bama og ungmenna. Tryggir slíkt fyrirkomulag bæði 
að aðilar yngri en 18 ára hafi ekki tóbak með höndum og um leið að þessir aðilar séu ekki 
settir í þá stöðu að synja aðilum yngri en 18 ára um sölu á tóbaki.

í athugasemdum frá heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis hefur komið fram 
að óheimilt sé samkvæmt ákvæðum tóbakslaga að hafa þann hátt á að unglingar innan við 18 
ára hafi aðgang að sölu vörunnar eða komi inn í söluferli hennar á nokkum hátt. Hvað þetta 
varðar telja SVÞ að heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis túlki framangreind 
ákvæði tóbakslaga og reglugerðar með rýmri hætti en orðalag þessara ákvæða gefa til kynna. 
Með túlkun sinni er eftirlitið því farið að gera strangari kröfur en skýrt orðalag lagaheimilda 
gefúr til kynna. Þá hefúr einnig ekki verið sýnt fram á að það að aðilar yngri en 18 ára komi 
inn í söluferli þetta á nokkum hátt með öðrum hætti en að afsala ábyrgð yfir á þess til bærra 
aðila innan viðkomandi verslunar. Benda SVÞ á að það er almennt viðurkennt, þ.m.t. á 
grundvelli dómaframkvæmdar og almennra lagasjónarmiða, að beita skuli þrengjandi 
lögskýringu við beitingu á refsiákvæðum sem og ákvæðum sem skerða frelsi aðila. Sama á 
við túlkun á lagaákvæðum sem mæla fyrir um rétt opinberra aðila til að beita þvingunum. I 
ljósi þessa liggur fyrir að verulegur vafi er á því hvort umrædd túlkun heilbrigðiseftirlits 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis standist nánari skoðun.

ítrekast hér einnig að heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis er sem stjómvald 
bundið af meginreglum stjómsýsluréttarins. í þessu samhengi verður að huga að 
lögmætisreglu stjómsýslulaga sem kveður á um að ákvarðanir stjómvalda skuli almennt eiga
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sér stoð í lögum, þ.e.a.s. stjómvöld geta samkvæmt reglunni ekki íþyngt borgurunum með 
ákvörðunum sínum nema viðhlítandi heimild sé til þess í lögum. Einnig setur reglan þær 
skorður að ákvarðanir stjómvalda mega ekki ganga í berhögg við stjómarskrá, lög eða 
reglugerðir. Ef ákvörðun brýtur í bága við lög er hún ólögmæt að efiii til og almennt er 
viðurkennt að hún sé ógildanleg. Að mati SVÞ á túlkun heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis á umræddri framkvæmd varðandi sölu á tóbaki sér ekki heimild í núgildandi 
lögum og gangi því gegn umræddri lögmætisreglu.

Að sama skapi koma þá einnig til skoðunar aðrar reglur stjómsýsluréttarins. Sem dæmi má 
nefiia meðalhófsreglu laganna, sbr. 12. gr. stjómsýslulaga, nr. 37/1993, sem felur m.a. í sér að 
stjómvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er 
stefnt, verður ekki náð með öðm og vægara móti. Að mati SVÞ hefúr heilbrigðiseftirlit 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis ekki sýnt fram á að það fyrirkomulag sem hér um ræðir 
uppfylli ekki þau markmið sem stefnt er að samkvæmt bæði tóbakslöggjöf eða löggjöf 
varðandi vinnu barna og unglinga.

Telja SVÞ að með túlkun sinni, sem að mati samtakanna er ekki í samræmi við ákvæði laga, 
er heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis með óeðlilegum hætti farið að hafa 
íþyngjandi áhrif á rekstur verslana með því að gera kröfur sem ganga langt út fyrir þær 
heimildir og kröfúr sem leiða má af gildandi lögum og reglugerðum. SVÞ telja hins vegar 
eðlilegt og sjálfsagt að efltirlit sé haflt með tilteknum vörum og söluaðferðum en slíkt eftirlit 
verður hins vegar ávallt að sækja stoðir í gildandi lagaheimildir og samræmast þeim kröfúm 
sem stjómvöldum er gert að starfa samkvæmt, sbr. meginreglur stjómsýsluréttarins.

Að mati SVÞ á framangreind túlkun heilbrigðisefltirlits Hafnarijarðar- og Kópavogssvæðis á 
umræddu bannákvæði tóbakslaga og reglugerðar um smásölu tóbaks sér ekki stoð í ákvæðum 
laga. Þess þá heldur er mati SVÞ lagt bann við því fyrirkomulagi á sölu tóbaks sem hér um 
ræðir, þvert á móti verður að telja að það fyrirkomulag að aðilar yngri en 18 ára starfi undir 
efltirliti aðila eldri en 18 ára og að þeir síðamefiidu séu kallaðir til að annast sölu á tóbaki, eða 
synja um slíkt, séu í fúllu samræmi við tóbakslöggjöf sem og löggjöf um vinnu bama og 
ungmenna.

Með vísan til ffamanritaðs gera SVÞ því alvarlegar athugasemdir varðandi umrædda túlkun 
heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis á ffamkvæmd og fyrirkomulagi 
verslana varðandi sölu á tóbaki. Telja samtökin þá túlkun hvorki eiga stoð í löggjöf, hvort sem 
það er tóbakslöggjöf eða löggjöf varðandi vinnu bama og ungmenna, né heldur í 
lögskýringargögnum. Þá gengur umrædd túlkun eftirlitsins einnig gegn grundvallarreglum 
stjórnsýsluréttarins, sér í lagi lögmætisreglu stjómsýslulaga.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Láftyís M. K. Ólafsson 
lögftæðingur


