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145. Löggjafaþing 2016-2017, Þingskjal 165-106.Þingskjal 165-106. Frumvarp til laga um breytingar um 
verslun með áfengi og tóbaks, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum gjald af áfengi 
og tóbaki, með síðari breytingum (smásölu áfengis.)

En kemur hópur ungra og efnilegra þingmanna með tillögu um breytingar á sölu áfengis og tóbaks.

Það er mörgum manninum ráðgáta að enn komi þessi gamli draugur uppá borð alþingis, mál sem er 
mjög umdeilt og sjaldan hefur verið eins mikil umræða um eitt mál ein og sölu áfengis og tóbaks.

Sem félagi í Bindindisamtökum IOGT í mörg ár höfum við barist gegn öllum breytingum sem leiða til 
aukningar á sölu áfengi, hvað þá að leyfa sölu í almennum verslum.

Reynsla landa eins og Englands, Danmerkur, Finnlands. Og Svíþjóðar sem hafa gert breytingar á sölu 
áfengis fyrir mörgum árum.

Í Svíþjóð var leyfð sölu millimöls ( 4-6% alkahóls), en þeir sáu að sér og hættu snarlega því að tíðni 
umferðatjóna og slysa á ungu fólki undir áhrifum milliöls aukst í takt við aukna sölu.

Í Englandi er starfsemi pöbba orðin viðurkenndur stórvandi sem veldur ofneyslu bjórs og áfengis sem 
er mjög erfitt að snú til baka eða draga ú mikilli og neyslu.

Í Danmörku er neysla áfengis og bjórs orðin svo mikið vandamál að í sumum hverfum sem eru í miðbæ 
Kaupmannahafnar er svo stór félagslegur vandi sem félagsstofnanir á svæðinu ráða ekki við hann.

Hér á landi hefur sala áfengis aukist um 50% síðan reglum um sölu áfengis var breytt 1980.

Aðallega hefur þessi aukning verið í sölu á björ og hafa útsölustaðir og veitingastaðir verið stofnaðir 
um allt land. Ætli að sala á áfengi og bjór séu um 7% þegar þetta er sett upp í dæmi á hvern landsmann.

Í Fréttablaðinu 7.mars var viðtal við Þórarinn Tyrfingsson um þær miklu breytingar sem hann hefur séð 
í sínu starfi sem forstjóri á sjúkrahúsinu Vogi.

Þar kemur fram að meðal annaes: ,, Það fer nú ekki hjá því að á menn renni tvær grímur, eins og sagt 
er, þegar þeir sjá þessar tölur," Af þeim Íslendingum, á aldrinum 15 til 64 ára, sem dáið hafa fyrir aldur 
fram á síðustu fimmtán árum hafa tæðlega 30% leitað sér lækninga á Vogi.

Neysla áfengis eikur líkurnar á sjúkdómum og hrasi á lífsleiðinni.Í Fréttablaðinu 17.mars kemur fram í 
grein um heilbrigðismál: Nálægt annar hver karlmaður og þriðja hver kona á aldrinum 18-34 ára er með 
skaðleg neyslumynstur áfengis. Þetta eru niðurstöður könnunar sem Gallup framkvæmdi fyrir Embætti 
landslæknis. Könnunin fór fram sex síðustu mánuði í fyrra.

Ég vil benda á heimasíðu Bindindissamtaka IOGT á Íslandi www.iogt.is þar sem mjög góð samantekt á 
rannsóknum á sölu og dreifingu áfengis sem styðja rök gegn að þetta frumvarð verði samþykkt.

Góðir nefndar menn vonandi skoðið þið öll þessi rök og takið skynsamlaga ákvörðun og fellið þetta 
frumvarp Ég ætla ekki að telja fleiri rök geng þessu frumvarði og skora á nefndarmenn að skoða alla 
þá miklu umfjöllun á netmiðlum.
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