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Efni: Umsögn SFR stéttarfélags í almannaþjónustu um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 106. mál.

í umræddu frumvarpi er lagt til að einkaleyfi Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu 
áfengis verði aflagt og áfengisauglýsingar heimilar.

Af greinagerðinni við frumvarpið koma að mati SFR ekki fram nein málefnaleg rök fyrir 
breytingunni. Þvert á móti hafa sérfræðingar lýst áhyggjum sínum af afleiðingum þess á 
heilbrigði almennings. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar 
neyslu þess. Samhliða þessu eykst samfélagslegur kostnaður og álag á heilbrigðiskerfi sem er 
nú þegar svelt. Af þessu má leiða að breytingar á löggjöfinni eins og hér eru lagðar til geti haft 
umtalsverðar afleiðingar fyrir samfélagið í heild.

Eitt af markmiðum stjórnvalda hefur verið að draga úr áfengisneyslu landsmanna. Þetta hefur 
m.a. verið gert með því að takmarka aðgengi að áfengi með aðhaldsaðgerðum á sölu á því. í 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að stuðla að heilbrigði landsmanna og 
bættri lýðheilsu. Frumvarpið er beinlínis í andstöðu við þessi markmið.

SFR bendir einnig á að með því að leyfa sölu áfengis í búðum er verið að gera 
grundvallarbreytingar á þjónustunni. Verið er að heimila einkasölu áfengis í hagnaðarskyni. 
Núverandi dreifingaraðili áfengis, ÁTVR, hefur ekki hvatttil aukinnar sölu áfengis enda stefna 
þess að vera fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar og leggur ÁTVR því áherslu á stuðla að 
ábyrgri áfengisneyslu og umgengi við áfengi. Ekki er gert ráð fyrri að sambærilegar skyldur 
verði lagðar á einkaaðila og gerðar eru nú til ÁTVR í þessum efnum. Með því að leyfa 
áfengisauglýsingar er verið að opna á áfengisáróður gagnvart viðkvæmum hópum þar á meðal 
börnum og markaðsvæða þessa viðkvæmu vöru og þjónustu, sem stefnir enn fremur 
framangreindum markmiðum í hættu.

mailto:sfr@bsrb.is
http://www.sfr.is


SFR leggst því alfarið gegn samþykkt frumvarps þessa þar sem lagt er til að einkaleyfi ÁTVR 
smásölu áfengis verði afnumið og áfengisauglýsingar heimilar.
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