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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum 
um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum, lögum um landlækni og lýðheilsu og lögum um 
fjölmiðla, með síðari breytingum (smásala áfengis). 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 
110 —  110. mál

Embætti landlæknis starfar samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. Meðal 
verkefna landlæknis er að annast forvarna- og heilsueflingarverkefni og að efla lýðheilsustarf. 
Umsögn embættisins byggir því á sjónarmiðum er lúta að þessu hlutverki og styðja við heilsu 
landsmanna. Í framangreindu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum um verslun með áfengi 
og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbak 
með síðari breytingum. Með frumvarpinu er í raun lagt til að einkasala ríkisins á áfengi verði 
aflögð með þeim hætti sem hún er í dag og að smásala áfengis verði að ákveðnu marki frj áls svo 
að unnt verði að selja áfengi í verslunum með ákveðnum takmörkunum. Auk þess sem lagt er til 
að áfengisauglýsingar eða viðskiptaboð verði leyfðar með ákveðnum takmörkunum.

Skaðleg áhrif áfengisneyslu er stórt lýðheilsuvandamál. Aðgerðir sem auka aðgengi að áfengi geta 
því haft áhrif á heilsu landsmanna til skemmri eða lengri tíma með tilheyrandi auknum kostnaði 
fyrir samfélagið.

Á grundvelli bestu fáanlegra gagna og við skoðun á niðurstöðum rannsókna og ráðlegginga frá 
m.a. Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni um aðgerðir í áfengismálum er takmarkað aðgengi að 
áfengi ein skilvirkasta leiðin til að sporna við aukinni áfengisneyslu og um leið að draga úr þeim 
skaða sem getur hlotist af áfengisneyslu. Endurspeglast þessi afstaða stofnunarinnar m.a. í 
stefnumörkun hennar til ársins 2020 undir heitinu Health 2020: A European policy framework 
and strategy fo r  the 21st century og Global strategy to reduce the harmfUl use o f  alcohol.

Sú breyting sem lögð er til í frumvarpi um afnám einkasölu ríkisins á áfengi getur haft skaðleg 
áhrif á heilbrigði landsmanna og því mikilvægt að hafa lýðheilsusjónarmið að leiðarljósi og að 
farið sé að ráðgjöf þeirra fagaðila sem hafa það hlutverk að vera stjórnvöldum til ráðgjafar.

Aukið aðgengi að áfengi, sem leiðir til aukinnar áfengisneyslu, er líklegt til að auka tíðni 
einstaklingsbundinna og samfélagslegra vandamála sem geta tvöfaldað samfélagslegan kostnað
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vegna áfengisneyslu. Því verður að skoða heildarmyndina og hafa heilbrigðissjónarmið að 
leiðarljósi í umræðunni áður en einkasala ríkisins á áfengi er afnumin.

Auk beinna áhrifa á einstaklinginn eru einnig töluverð áhrif sem áfengis hefur á aðra en þann sem 
þess neytir og samfélagið í heild. Í aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar til að 
draga úr skaðlegum áhrifum áfengis í Evrópu kemur meðal annars fram að þessi áhrif eru ekki 
minni en vegna óbeinna reykinga og mun meiri en vegna notkunar ólöglegra vímuefna.

Þá stangast fyrirhugaðar breytingar sem frumvarpið mælir fyrir um á við opinbera stefnumörkun 
í áfengsimálum, jafnt hér á landi og á alþjóðavísu. Má þar nefna:

• Stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020
• Aðgerðaáætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar gegn lífsstílstengdum sjúkdómum 2013 -  

2020
• European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020 

Health 2020 policy framework and strategy
• Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (Global goals).

Það er mat embættisins að þær rannsóknir og úttektir sem gerðar hafa verið í kjölfar breytinga á 
fyrirkomulagi sölu áfengis s.s. afnám ríkiseinkasölu, verðlagningu, sölufyrirkomulag, 
opnunartíma og markaðssetningu í þeim löndum sem við berum okkur gjarnan saman við, leiði 
til aukinnar áfengisneyslu og skaða í kjölfarið.

Embætti landlæknis leggst eindregið gegn því að umrætt frumvarp verði að lögum.
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https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21446en/s21446en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21446en/s21446en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf?ua=1
https://iogt.is/2018/03/22/alcohol-and-the-sustainable-development-goals/

