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Erindi: Umsögn um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak ofl, (smásala áfengis) 106. mál.

Nemendafélag Tækniskólans lýsir jafnt yfir stuðning við frumvarpið sem og er mótfallið því að 
frumvarpinu til laga um verslun með áfengis og tóbaks verði breytt.

Í stuðningi okkar horfum við til framtíðar, ekki einungis sem framtíð þessa þjóðar heldur að auki sem 
stoð þess og stólpar. Okkur finnst að ríkið eigi ekki að reka áfengis og tóbaks verslun og eru þetta 
nokkur af okkar helstu rökum og sjónarmiðum sem nemendafélag sem hugsar um hag nemenda.

Vert er að taka það fram að ekki allt nemendafélagið er hlynnt frumvarpinu en þetta eru allir þeir 
punktar sem lagðir voru fram til nefndarinnar.

Undirritaður þakkar nefndinni fyrir að hafa leitað til ungu kynslóðarinnar og fá að heyra okkar 
sjónarmið á málinu. Rödd okkar á að heyrast jafn hátt og annara sem skoðun hafa á máli sem þessu 
og vona ég að ungt fólk fái fleiri tækifæri til þess leggja til málanna.

• Samanburður. Við sem þjóðfélag erum sífellt að endurkoða og breyta landinu með það til
hliðsjónar að horfa á nágrannalönd okkar og aðrar vestrænar þjóðir, þjóðir þar sem 
áfengissala er leyfð á opnum frjálsum markaði þar sem ríkið hefur ekki hlutskipti.

• Niðurgreiðsla áfengis. Ríkið á ekki að þurfa að niðurgreiða áfengi, áfengi sem almennt ekki er 
eftirspurn eftir.

• Neyslumynstur. Neyslumynstur Íslendinga þegar kemur að áfengissneyslu er skrýtið og 
hefur að jafna verið gagngrýnt, með þessu frumvarpi teljum við að neyslumynstrið muni 
breytast til hins betra. Við munum t.d. hætta að sjá Íslendinga hamstra áfengi þegar til 
stendu að ÁTVR verði lokað í nokkra daga. Íslendingar munu ekki þurfa að hugsa dag eða 
nokkra klukkutíma fram í tímann til þess að ákveða sig hvort það muni koma til með að 
drekka áfengi.

• Aðgengi áfengis. Aukið aðgengi = aukin neysla ungs fólks hefur verið eitt af helstu 
mótrökum við þessu frumvarpi. Í dag er auðvelt fyrir ungt fólk að nálgast áfengi, hægt er að 
nálgast það á rúmlega 50 verslunum ÁTVR víðsvegar um landið fyrir einstaklinga með aldur, 
facebook hópum þar sem áfenginu er skutlað upp að dyrum til kaupandans, veitingastöðum, 
börum og skemmtistöðum þar sem opnunartíminn er allt frá 11:00 á morgnanna allt til 05:30 
á nóttunni um helgar.

• Ungt fólk og aðgengi. Í dag er auðvelt fyrir ungt fólk að nálgast áfengi og ómögulegt að 
horfa framhjá því. Í hópi á facebook sem gengur undir nafninu Vinbudin eru 6.803 manns



skráð þann 08.03.17. stór hluti hópsins eru einstaklingar undir lögaldaldri bæði 18. ára og 
yngri og 20. ára og yngri. Með tilkomu einkarekinna verslanna sem standa að áfengissölu 
ætti áfengi ekki að auka aðgengi ungs fólks enda breytast reglurnar um áfengiskaupa aldur 
ekki, ef ungmenni sækjast eftir áfengi þá er auðvelt að nálgast það hvort sem það fái það sent 
heim að dyrum eða fari á skemmtistaði niðrí bæ með fölsuð skilríki eða á sérstök 
menntaskólakvöld haldin í samstarfi við skemmtistaði. Þessu höfum við orið vitni að oftar en 
einu sinni.

• Landasala. Með tilkomu verslanna sem hafa leyfi til áfengissölu þá sjáum við fyrir okkur 
útrýmingu eða allaveganna minnkun á svokallaðri landasölu. Í dag eru til aðilar sem ganga 
undir fölskum nöfnum á vefsíðum eins og Facebook sem selja landa. Landi er heimabruggað 
áfengi þar sem fagaðilar hafa enga umsjón með gæðavottun þess sem bruggað er eða 
tækjanna sem og efnanna sem notuð eru í bruggið. Ungt fólk allt frá 18 - 24. ára kaupir oft 
landa þar sem að auðvelt er að nálgast hann og einnig er hann mikið ódýrara en annnað 
áfengi.

Lýðheilsu og forvarnarstarf:

,,Nú rennur 1% innheimtra áfengisgjalda ílýðheilsusjóð."
,,Því er sú breyting lögð til í 27. gr. frumvarpsins að 5% áfengisgjalds renni ílýðheilsusjóð í  
stað 1%. Þá er einnig lagt til að nýju ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lög um landlækni 
og lýðheilsu, nr. 41/2007, þar sem lýðheilsusjóði verði gert að leggja sérstaka áherslu á 
forvarnaverkefni á sviði áfengisvarna næstu tvö ár eftir samþykkt frumvarpsins."

Nemendafélag Tækniskólans lýtur svo á að með þessu frumvarpi muni forvarnarstarf 
styrkjast um megn. Ísland hefur staðið fyrir flottu forvarnarstarfi síðustu ár og með auknum 
fjárstyrk sjáum við ekki annað fyrir okkur en betrun í þeim málum.

Virðingarfyllst,

Davíð Snær Jónsson, formaður Nemendafélags Tækniskólans
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