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Umsagnir um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. -106. mál

A fundi borgarráðs þann 23. mars 2017 var lagt fram bréf skrifstofu borgarstjómar, dags. 22.
mars 2017, ásamt umsögnum skóla- og frístundaráðs, dags. 9. mars og 3.mars 2017,
velferðarsviðs, dags. 10. mars 2017 og umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. mars 2017, um
mál 106. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak o.fl.

Umsögn skóla- og ffístundaráðs var samþykkt með ijómm atkvæðum borgarráðsfulltrúa 
Samfylkingarinnar, Bjartrar ffamtíðar, Vinstri grænna og Framsóknar og flugvallarvina. 
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Pírata sátu hjá við afgreiðslu málsins.

Umsögn velferðarsviðs var samþykkt með fjórum atkvæðum borgarráðsfulltrúa 
Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Framsóknar og flugvallarvina. 
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Pírata sátu hjá við afgreiðslu málsins.

Umsögn umhverfis- og skipulagsráðs var samþykkt með fjómm atkvæðum borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins, Bjartrar ffamtíðar, og Pírata. Borgarráðsfulltrúar Vinstri grænna, 
Samfylkingarinnar og Framsóknar og flugvallarvina sátu hjá við afgreiðslu málsins.

Það tilkynnist hér með.

Borgarráðsfulltrúi Vinstri grænna leggur fram svohljóðandi bókun:

Reykjavík er í fararbroddi íslenskra sveitarfélaga í sókn til betra skipulags með baráttu 
gegn loftslagsbreytingum og gott mannlíf að leiðarljósi. Með heppilegri staðsetningu 
áfengisverslana á vegum almannavaldsins og mögulegri íjölgun verslana þar sem við á 
má spara aukaferðir í vínbúðina og stuðla að bættu innkaupa- og ferðamynstri borgarbúa. 
Þetta er háð markvissri stefiiu í skipulagi borgarinnar og góðu samstarfi við ríkisvaldið 
og kallar ekki á breytt rekstrarform við sölu áfengis. Þá verður að telja líklegt að sala 
áfengis í matvömverslunum með öllu sem henni fylgir auki ekki aðeins neyslu á áfengi 
og grafi undan góðum árangri í áfengisvömum heldur styrki enn ffekar stöðu 
stórverslana á jaðarsvæðum sem draga að sér viðskiptavini á bílum um langan veg á 
kostnað smærri verslana inni kjömum hverfa. Almenn og mikilvæg lýðheilsusjónarmið 
styðja óbreytt rekstrarform við sölu á áfengi enda em þorri umsagnaraðila og meirihluti 
þjóðarinnar andsnúin fiumvarpi um áfengi í búðir.

Borgarráðsfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina tók undir bókun borgarráðsfulltrúa Vinstri 
grænna.



Borgarráðsfulltrúi Pírata leggur fram svohljóðandi bókun:

Borgarráðsfulltrúi Pírata telur mikilvægt að horfa til þess að í frumvarpinu er gert ráð 
fyrir því að sveitarstjóm fái ákveðnar skipulagsheimildir til þess að hafa áhrif á 
staðsetningu einkarekinna sölustaða áfengis innan sveitarfélags. í umsögn umhverfis- og 
skipulagsráðs er bent á að þessar heimildir gætu hæglega orðið til þess að 
einkaverslunarfyrirkomulag með áfengi félli betur en ríkiseinokunarfyrirkomulagið að 
markmiðum Aðalskipulags Reykjavíkur um sjálfbær hverfi sem em sjálfum sér nóg um 
helstu verslun og þjónustu. Jafnframt er í umsögninni bent á að borgin myndi með sama 
hætti hafa í hendi sér, upp að vissu marki, að stýra aðgengi að áfengi út ffá sínum 
lýðheilsusjónarmiðum. Ekki skal alfarið dregið úr nauðsyn þess að viðhalda góðum 
árangri í forvamarstarfi en að sama skapi er engan veginn loku fyrir það skotið að það sé 
mögulegt að viðhalda honum með einkasölu áfengis ásamt stýringu á fjölda og 
staðsetningu þeirra verslana sem hafa heimild til að selja það. Verði fhamvarpið ekki 
samþykkt er ATVR eindregið hvatt til að vinna náið með borginni að því að fella 
staðsetningu vínbúða að markmiðum aðalskipulags um sjálfbær hverfi.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tóku undir bókun borgarráðsfulltrúa Pírata.

Helga Björk Laxdal 
e.u.

Hjálagt:
Bréf skrifstofu borgarstjómar, dags. 22. mars 2017 
Umsagnir skóla- og frístundaráðs, dags. 9 mars og 3. mars 2017 
Umsögn velferðarsviðs, dags. 10. mars 2017 
Umsögn umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. mars 2017
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Borgarráð

Umsögn um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak

Með tölvubréfi frá nefndasviði Alþingis dags. 3. mars sl. var óskað eftir umsögn 
Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um verslun með áfengi og 
tóbak o.fl. (smásala áfengis) 106. mál.

Þess var óskað að umsögn bærist eigi síðar en 17. mars sl. en óskað var eftir framlengdum 
fresti og var hann veittur til 24. mars.

Borgarráð hefur aflað umsagna skóla- og frístundaráðs, velferðarsviðs og umhverfis- og 
skipulagssviðs.

Í umsögn skóla- og frístundaráðs kemur m.a. fram að skert aðgengi að áfengi sé mjög
mikilvægur liður í forvarnarstarfi sem er nauðsynlegt til að viðhalda góðum árangri í
Reykjavík. Minnt er á að rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu 
og neikvæðra afleiðinga af neyslu áfengis. Að sama skapi telur skóla- og frístundaráð ástæðu
til að vara við því nýmæli frumvarpsins að heimilt verði að auglýsa áfengi án veigamikilla
takmarkana.

Í umsögn velferðarsviðs eru fyrri ábendingar sviðsins ítrekaðar, sér í lagi að því er varðar 
aldur starfsmanna í stórmörkuðum en bent hefur verið á að þeir eru oft mjög ungir og að
mikil ábyrgð sé lögð á 18 ára einstakling að afgreiða áfengi. Í umsögninni kemur einnig fram
það álit að aukið fjármagn til lýðheilsusjóðs muni ekki vega upp á móti þeim afleiðingum 
sem frjáls verlsun með áfengi og tóbak kunni að hafa á lýðheilsu. Velferðarsvið ítrekar þá 
skoðun sína að hagsmunir barna og ungs fólks eigu ekki að vera látin víkja fyrir hugmyndum
um viðskiptafrelsi.

Í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs kemur fram að fjallað sé um frumvarpið á 
skipulagslegum forsendum og minnt er á markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 um



eflingu verslunar og þjónustu innan íbúðarhverfa þannig að flestir geti nýtt sér þjónustu innan 
síns hverfis og dregið verði úr vegalengdum. Breytt fyrirkomulag verslunar með áfengi, sem
telst neysluvarningur þótt umdeildur sé, gæti ýtt undir fjölgun verslana og markvissari
staðsetningu þeirra í kjörnum hvers hverfis, hvort sem það er gert með afnámi einkaleyfis 
ríkisins eða með breyttri stefnu ÁTVR. Umhverfis- og skipulagssvið hvetur til þess að 
ákveðnari lagagrundvöllur að stýringu sveitarfélaga á staðsetningu vínbúða og opnunartíma 
þeirra.

Um frekari innihald umsagnanna vísast til þeirra í heild sinni. Mælt er með því að borgarráð 
samþykki umsagnirnar og að þær myndi eina umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarpið.

Helga Björk Laxdal 
e.u.



Reykjavikurborg
Skóla- og frístundasvið

Ráðhús Reykjavíkur 
Borgarráð
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Skjalasafn Raonuss
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Efni: Umsögn um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 8. mars 2017 var lagt fram bréf sviðsstjóra skóla- og 
frístundasviðs, dags. 3. mars 2017, varðandi umsögn til allsherjar og menntamálanefndar um 
frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi og tóbak, (smásala áfengis), nr. 86/2011 með 
síðari breytingum, þingskjal 165 - 106. mál.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Bjartrar framtíðar, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna og 
áheyrnarfulltrúi Pírata lögðu fram svohljóðandi tillögu:

Skóla- og frístundaráð samþykkir og vísar til borgarráðs umsögn sviðsstjóra, dags. 3. mars 2017, 
varðandi frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011 með síðari 
breytingum.

Samþykkt með fimm atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Bjartrar framtíðar, Samfylkingarinnar, 
Vinstri grænna og Framsóknar og flugvallarvina. Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
sitja hjá.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Bjartrar framtíðar, Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Framsóknar 
og flugvallarvina og áheyrnarfulltrúi Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Frumvarp um afnám einkasölu ÁTVR á áfengi er atlaga að þeim frábæra árangri sem náðst hefur 
í forvörnum á Islandi, ekki síst meðal ungmenna í Reykjavík á undanförnum 20 árum. Með 
samstilltu átaki fjölmargra aðila í íslensku samfélagi hefur tekist að minnka verulega 
áfengisneyslu 15-16 ára ungmenna, og er hún nú minni en jafnaldra þeirra í Evrópu bæði þegar 
horft er til heildarneyslu yflr eitt ár og neyslu síðustu 30 daga.
Sérstök ástæða er til að vara við því ákvæði í nýjustu útgáfu frumvarpsins sem heimilar að 
auglýsa áfengi án veigamikilla takmarkana. Það myndi fela í sér grundvallar stefnubreytingu 
stjórnvalda gagnvart markaðssetningu áfengis í samfélaginu. Ástæða er til að taka undir með 
embætti Landlæknis, sem bent hefur á að með samþykkt frumvarpsins væri búið að nema úr gildi 
tvær af þremur virkustu forvarnaraðgerðum áfengisforvarna samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni, sem eru takmörkun á aðgengi og bann við auglýsingum. 
Meirihlutinn hvetur Alþingi til að hafna ofangreindu frumvarpi með hag barna og ungmenna á 
íslandi í huga.

Tillaga skóla- og frístundaráðs var samþykkt og vísað til borgarráðs.
Tillögunni er hér með vísað til borgarráðs.



Virðingarfyllst 
c

IV/̂ -
íelgi Gnmsson 

sviðsstjóri skóla- og frístundaráðs

Hjálagt:
Umsögn sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 3. mars 2017
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Alþingi
Nefndasvið
b.t. allsherjar- og menntamálanefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík
Sent rafrænt á nefndasvið@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi og tóbak,
(smásala áfengis), nr. 86/2011 með síðari breytingum, þingskjal 165 - 106. mál

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi og tóbak ofl. sem 
felur í sér að sala þess verði heimiluð í matvöruverslunum. Við það er miðað að smásala 
áfengis verði frjáls að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og að einkaleyfi ATVR á smásölu 
áfengis verði því aflagt. Jafnframt er lagt til það nýmæli að heimilt verði að auglýsa áfengi 
með þeim takmörkunum sem fram koma í lögunum.

Skóla- og frístundasvið vill vekja athygli á að frá árinu 19971 hefur gríðarlegur árangur náðst í 
forvarnarstarfí gegn áfengisneyslu unglinga á Islandi. Islensk ungmenni á aldrinum 15-16 ára 
neyta hvað minnst áfengis miðað við önnur ungmenni í Evrópu, bæði þegar horft er til 
heildarneyslu yfír eitt ár og neyslu síðustu 30 daga .

Við forvarnarstarf í Reykjavík hafa verið farnar ýmsar leiðir og má þar nefna áherslu á 
samstarf þeirra sem starfa með bömum og unglingum innan hverfa, samstarf við foreldra, 
hvatningu til þeirra um að standa saman og kynnast vinum barna sinna, virða útivistartíma og 
sýna umhyggju og eftirlit. Jafnframt hefur verið lögð áhersla á bætt viðhorf til náms, líðan í 
skóla og eflingar á þátttöku barna og unglinga í skipulögðu frístundastarfi. Skert aðgengi að 
áfengi er mjög mikilvægur liður í forvarnarstarfi og við þurfum á honum að halda til að 
árangurinn viðhaldist. I löndunum sem við berum okkur saman við er áfengi víðast hvar selt í 
matvöruverslunum. Rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi leiði til aukinnar neyslu og 
neikvæðra afleiðinga af áfengisneyslu3.

Sérstök ástæða er til að vara við því nýmæli sem kemur fram í nýjustu útgáfu frumvarpsins 
þar sem heimilt er að auglýsa áfengi án veigamikilla takmarkana. Þar er stigið skref sem 
myndi fela í sér grundvallar stefnubreytingu stjórnvalda gagnvart markaðssetningu áfengis í 
samfélaginu. Astæða er til að taka undir með embætti Landlæknis sem bent hefur á að með 
samþykkt frumvarpsins væri búið að nema úr gildi tvær af þremur virkustu 
forvarnaraðgerðum áfengisforvama samkvæmt Alþjóðheilbrigðismálastofnunni, sem eru

1 http://revkiavik.is/sites/default/files/ymis skiol/skiol utgefíd efni/revkiavik heild 2016 .pdf

2 h ttp :/ / w w w .e s p a d .o rg / re p o rt/ s itu a tio n / a lco h o l-u s e

3 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379709006Q47

http://revkiavik.is/sites/default/files/ymis
http://www.espad.org/report/situation/alcohol-use
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379709006Q47


takmörkun á aðgengi og bann við auglýsingum.4 Skóla- og frístundasvið hvetur Alþingi til að 
hafna ofangreindu frumvarpi til laga á þeim forsendum að með samþykki þess sé árangri í 
forvamarmálum stefnt í voða.

Reykjavíkurborg
S kó la -  og fr ístundasv ió

Á grundvelli hagsmuna barna og ungs fólks og þess árangurs sem náðst hefur í forvarnarstarfí 
á Islandi telur skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar því mikilvægt að framangreint 
fmmvarp um breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak nái ekki fram að ganga.

4 http://w w w.landlaeknir.is/um -em baettid/frettir/frett/item 31501/Em baetti-landlaeknis-lvsir-vfir-andstodu- 

vid-bior-lettvin-og-sterkt-vin-i-alm ennum -verslunum

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item31501/Embaetti-landlaeknis-lvsir-vfir-andstodu-


Reykjavík, 10. mars 2017 
VEL2017030009 

0.11.2

Nefndarsvið Alþingis 
Velferðamefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavikurborg
Velferðarsvið

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, 
lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald a f áfengi og tóbaki, 
með síðari breytingum (smásala áfengis). Þingskjal 165-106 mál.

Umsögn þessi er samhljóma umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem send var allsherjar- og 
menntamálanefnd Alþingis þann 9. febrúar 2016.

í frumvarpi og greinargerð sem nú liggur fyrir kemur fram að tekið hefur verið að einhverju leyti 
undir ýmsar umsagnir stofnana og samtaka sem fela í sér rök gegn því að umrætt frumvarp nái fram 
að ganga.

Velferðarsvið ítrekar íyrri ábendingar um að starfsmenn í stórmörkuðum eru oft mjög ungir. í 22. gr. 
frumvarpsins kemur fram að starfsmenn sem afgreiða áfengi megi ekki vera yngri en 18 ára. Það að 
heimila 18 ára einstaklingi að afgreiða áfengi felur meðal annars í sér þá ábyrgð að óska eftir að allir 
sýni skilríki við kaup á áfengi til að sanna aldur sinn. Ennfremur getur orðið ákveðinn 
félagaþrýstingur þar sem svo ungu fólki er gert að selja ekki nánast hópi jafnaldra sinna áfengi.

í 28. gr. kemur m.a. fram að auka á fjármagn til lýðheilsusjóðs úr 1% í 5% og aukin áhersla er á 
forvarnaverkefni á sviði áfengisvarna næstu tvö ár eftir samþykkt frumvarpsins. Þó íjármagn til 
lýðheilsusjóðs verði aukið er hætta á að það muni ekki vega upp á móti þeim afleiðingum sem frjáls 
verslun með áfengi og tóbak kann að hafa á lýðheilsu íslendinga.

í greinargerð sem fylgir frumvarpinu kemur eftirfarandi fram:

„Helstu álitaefnin sem upp komu sneru að því að frumvarpið fæ li í sér aukið aðgengi að áfengi, sér í 
lagi hjá ungu fólki, og að hið opinbera hagnaðist mikið á rekstri ATVR. Hins vegar kom fram m.a. 
við athugun rannsókna sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur birt um skaðaminnkun 
áfengisneyslu, að verð hefur helmingi meiri áhrif á neyslu áfengis en aðgengi. Einnig var bent á að 
einkaaðilar vœru líklegri til að virða strangt söluferli áfengis til að verja rekstur sinn og að helstu 
áherslur í lýðheilsumálum ættu að snúast um að hjálpa þeim sem eru hvað lengst leiddir “.

Ekki verður séð að þetta stangist á við það sem fram kemur í fyrri í umsögn sviðsins um að aukið 
aðgengi auki áfengisneyslu. Vitað er að margir samverkandi þættir hafa áhrif á aukna áfengisneyslu 
þar sem aðgengi er oft nefnt sem einn stærsti þátturinn auk vöruverðs.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar telur að umræddar breytingar á frumvarpinu séu ekki þess eðlis að 
þær breyti fyrri afstöðu sviðsins og ítrekar þær athugasemdir sem fram koma í fyrri umsögn. Á 
grundvelli hagsmuna barna og ungs fólks og þess árangurs sem náðst hefur í forvarnarstarfi á íslandi 
telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar mikilvægt að framangreint frumvarp nái ekki fram að ganga og



að hagsmunir bama og ungs fólks verði ekki látnir víkja fyrir hugmyndum um viðskiptafrelsi. Vakin 
er athygli á að Alþingi hefur lögfest samning Sameinuðu þjóðanna um rétti barnsins sbr. lög nr. 
19/2013 en í 3. gr. samningsins er sérstaklega kveðið á um skyldu löggjafarstofnana að setja það í 
forgang það sem barni er fyrir bestu.

Virðingarfyllst

ýw\C)/(yvwC(y
ristjana Gunnarsdóttir 

skrifstofustjóri ráðgjafarþjónustu

Affit:
Borgarráð

Ráðhúsi Reykjavíkur



Um hverfis- og sk ipu lagssv ið

Reykjavíkurborg

Reykjavík 22.03.2017
Borgarráð Reykjavíkur 
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Hér með sendist útskrift úr gerðabók umhverfís- og skipulagsráðs írá 22. mars 2017 
varðandi eftirfarandi mál.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi
Kynnt frumdrög að endurbættri umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 15. mars 
2017, vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi.
Umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 15. mars 2017 samþykkt

Fulltrúi Framsóknar ogflugvallarvina Guðfinna J. Guðmundsdóttir situr hjá við 
afreiðslu málsins.

Fulltrúi Vinstrihreyfingarinnar-grœns framboðs Torfi Hjartarson situr hjá við afgreiðlsu 
málsin og bókar.
"Reykjavík er í fararbroddi íslenskra sveitarfélaga í sókn til betra skipulags með baráttu 
gegn loftslagsbreytingum og gott mannlíf að leiðarljósi. Með heppilegri staðsetningu 
áfengisverslana á vegum almannavaldsins ogjafnvel mögulegri fiölgun verslana þar sem 
við á má spara aukaferðir í vínbúðina og stuðla að bœttu innkaupa- ogferðamynstri 
borgarbúa. Þetta er háð markvissri stefnu í skipulagi borgarinnar og góðu samstarfi við 
ríkisvaldið og kallar ekki á breytt rekstrarform við sölu áfengis. Þá verður að telja líklegt 
að sala áfengis í matvöruverslunum, með öllu sem henni fylgir, auki ekki aðeins neyslu á 
áfengi og grafi undan góðum árangri í áfengisvörnum heldur styrki enn frekar stöðu 
stórverslana á jaðarsvæðum sem draga að sér viðskiptavini á bílum um langan veg á 
kostnað smœrri verslana inni í kjörnum hverfa. Almenn og mikilvœg lýðheilsusjónarmið 
styðja óbreytt rekstrarform við sölu á áfengi enda eru þorri umsagnaraðila og meirihluti 
þjóðarinnar andsnúin frumvarpi um áfengi í búðir."

Vísað til borgaráðs.

Harri Ormarsson

Fylgiskjal: Umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 15. mars 2017
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Reykjavíkurborg
Umhverfis og skipulagsvið

Reykjavík, 15.mars 2017

Mál: Umsögn umhverfis- og skipulagssviðs um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun 
með áfengi og tóbak:

Vísað er til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 6. mars sl, þar sem óskað er eftir 
umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi og tóbak og 
tengdum lögum.1 Í neðangreindri umsögn er fyrst og fremst fjallað um lagafrumvarpið útfrá 
skipulagslegum forsendum. Ekki er tekin afstaða til þess hér, hvort afnema eigi einkaleyfi ríkisins á 
sölu áfengis, en fjallað almennt um skipulag og staðsetningu vínbúða, óháð rekstrarfyrirkomulagi.

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 (AR2010-2030) eru skýr markmið um að efla verslun og 
þjónustu innan íbúðarhverfanna, að sem flestir geti nýtt sér verslun og þjónustu innan síns hverfis og 
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 mannlífi 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 kleift að versla, fótgangandi eða hjólandi, innan síns hverfis.“ 
(bls. 169). Þar segir einnig: „Matvöruverslanir og aðrar dagvöruverslanir2 verði fyrst og fremst 
staðsettar innan skilgreindra borgarhlutakjarna, hverfiskjarna og nærþjónustukjarna. Minni 
dagvöruverslanir geta einnig verið heimilar við aðalgötur innan íbúðarhverfa.“ (bls. 169). Í 
markmiðum í kaflanum Vistvœnni samgöngur, segir enn fremur: „Skipulag byggðar leiði til styttri 
vegalengda, dragi úr ferðaþörf og þörf fyrir umfangsmikil samgöngumannvirki.“

Vín og annað áfengi er neysluvarningur, þó umdeilt sé, og innkaup á því er hluti af neyslumynstri stórs 
hluta borgarbúa. Bætt aðgengi að þessum neysluvarningi, óháð öðrum sjónarmiðum, í formi fjölgunar 
staða sem hægt er að gera innkaup á áfengi, samræmist því þeim markmiðum sem gerð er grein fyrir 
hér að ofan. Í Reykjavík eru í dag 8 vínbúðir og eru 15.400 íbúar um hverja búð. Til samanburðar er 
um 2.500 íbúar í baklandi vínbúðarinnar í Hveragerði. Íbúar í Reykjavík sem eru í göngufæri (400 m) 
við þessar 8 vínbúðir, auk búðarinnar á Eiðistorgi, eru um 4.700, sem er ef til vill ekki mikilvægur 
mælikvarði í þessu samhengi en lýsir þó dreifingarmynstri vínbúðanna. Til samanburðar eru yfir 53 
þúsund Reykvíkingar í göngufæri við matvörubúð sem selur neysluvarning í öllum helstu 
vöruflokkum (LUKR, 1.desember 2016). Á höfuðborgarsvæðinu öllu eru í dag 13 vínbúðir (sjá mynd) 
og í undirbúningi er opnun tveggja nýrra verslana. Vínbúðirnar hafa í gegnum tíðina ekki alltaf verið 
markvisst staðsettar í grennd við kjarna sem þjóna ákveðnum hverfum eða borgarhlutum og eru oftast 
staðsettar á atvinnusvæðum eða í stærstu verslunarmiðstöðvunum.

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 kjörnum hvers hverfis, þar sem hægt er að nálgast annan neysluvarning og spara 
þannig aukaferð í vínbúðina. Það er þó háð því að markviss stefna sé um slíkt í aðalskipulagi 
sveitarfélags.

1 Lög  u m  a u k a te k ju r  r ík is s jó ð s , á fe n g is lö g  o g  lö g  u m  g ja ld  a f  á fe n g i o g  t ó b a k i,  m e ð  s íð a r i b r e y t in g u m  ( sm á sa la  á fe n g is ) .

2"  D a g v ö ru v e r s la n ir  e ru  v e r s la n i r  s e m  se lja  a lm e n n a r  n e y s lu v ö ru r  t i l  d a g le g ra  þ a r fa  á h e im ilu m . H é r  e ru  m a tv ö r u v e rs la n ir  s k ilg r e in d a r  s e m  v e r s la n ir  s e m  s e lja  n e y s lu v ö ru r  t i l  d a g le g ra  

þ a r fa  í ö l lu m  h e ls tu  v ö r u f lo k k u m .  M in n i d a g v ö ru v e r s la n ir  e ru  b a k a r í,  f is k b ú ð ir ,  k jö tb ú ð ir  o g  a ð ra r  fe r s k v ö r u v e rs la n ir  í v ö ld u m  v ö r u f lo k k u m . "
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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 mjög 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 og þannig hefði borgin í hendi sér að stýra, upp að vissu 
marki, aðgengi að áfengi útfrá sínum lýðheilsusjónarmiðum.
Ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins en rétt er þó að víkja aðeins 
að 21. grein þess, þar sem fjallað er um aðkomu sveitarfélaga og grundvöll að mögulegri stýringu 
sveitarstjórna:

Í  stað 2. mgr. 11. gr. laganna koma þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Sveitarstjórn skal setja eftirfarandi skilyrði fyrir veitingu smásöluleyfis:

a. Afgreiðslutími skal ekki vera lengri en frá  kl. 9.00 að morgni til kl. 24.00 að kvöldi.
b. Starfsmenn sem afgreiða áfengi mega ekki vera yngri en 18 ára.
c. Skilyrði um önnur málefnaleg atriði, svo sem um staðsetningu verslunar, aðgengi,
merkingaro.fl.

Sveitarstjórn er óheimilt að veita smásöluleyfi til ísbíla, pylsuvagna og annarra færanlegra 
veitingavagna og markaðsbása, sbr. ÍSAT-flokk 56.10.0, og fyrirtækja sem reka smásölu matvæla 
í sjálfsölum, sbr. ÍSAT-flokk 47.99.0.
Sveitarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá  því skilyrði í 1. mgr. 12. gr. laganna að 
áfengi sé afmarkað frá annarri söluvöru á bak við afgreiðsluborð eða í sérrými innan verslunar.

Mikilvægt er að skapa ákveðnari lagagrundvöll að stýringu sveitarfélaga á staðsetningu vínbúða og 
opnunartíma þeirra, óháð því hvort rekstraraðilinn er ÁTVR eða einkaaðilar. Ofangreind grein opnar á 
aukna stýringu sveitarstjórna og getur átt erindi í löggjöfina, þ.e. varðandi a- og c-lið, hvort sem 
einkaleyfi ÁTVR er afnumið eða ekki. Mikilvægt er að sveitarstjómir geti takmarkað opnunartíma og 
sett stýrandi ákvæði um staðsetningu í skipulagsáætlanir og haft þannig áhrif á staðsetningu vínbúða 
útfrá sínum lýðheilsu- og skipulagslegu markmiðum.

Haraldur Sigurðsson

bls. 2


