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Reykjavík, 14. júní 2019

Nefndasvið Alþingis 
B.t. velferðamefndar 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík 
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu um 110. mál, verslun með áfengi og tóbak 
o.fl. (smásala áfengis).

Hinn 5. júní sl. barst SVÞ -  Samtökum verslunar- og þjónustu tölvupóstur frá nefndasviði Alþingis þar 
sem óskað var eftir því að samtökin veittu nefndinni umsögn um frumvarp til laga 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. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi hinn 
20. september 2018 og var því vísað til velferðarnefndar hinn 13. maí sl. að fyrstu umræðu lokinni. Segja 
má að með frumvarpinu séu lagðar til tvær meginbreytingar á fyrirkomulagi smásölu og 
markaðssetningar áfengis á Íslandi. Annars vegar er lagt til að smásala áfengis verði að nokkru leyti 
gefin frjáls og hins vegar að áfengisauglýsingar verði heimilaðar með ströngum takmörkunum og 
skilyrðum. Eins og getið er um í inngangskafla greinargerðar frumvarpsins á það rót sína að rekja til 
frumvarpa sambærilegs efnis sem lögð hafa verið fram á fjórum löggjafarþingum. Að þessu sinni hefur 
verið tekið verulegt tillit til athugasemda sem Alþingi hafa borist á fyrri þingum.

SVÞ veittu umsagnir um fyrri frumvörp með umsögnum dbnr. 496 á 144. löggjafarþingi, dbnr. 825 á 
145. löggjafarþingi og dbnr. 494 á 146. löggjafarþingi. Segja má að grunnstef umsagnanna hafi verið 
jákvætt gagnvart áformum um aukið frelsi til smásölu áfengis þó gerðar hafi verið athugasemdir við 
einstök útfærsluatriði og umgjörð. Frumvarpið sem nú liggur fyrir hefur hins vegar tekið ýmsum 
breytingum og af þeim leiðir að ætlunin er að ganga skemur en áður hefur verið lagt upp með. Ætla má 
að ástæðu þess megi fyrst og fremst rekja til þess að efni frumvarpsins hefur fengið víðtæka umfjöllun 
bæði á vettvangi Alþingis og fjölmiðla. Sú kaffistofa er vart til á vinnustöðum landsins þar sem smásala 
áfengis hefur ekki verið rædd og reglulega hafa verið fluttar fréttir a f niðurstöðum skoðanakannana þar 
sem afstöðu manna til smásölu áfengis hefur verið mæld.

Rétt er að taka fram að SVÞ telja að frelsi í viðskiptum og heilbrigð samkeppni séu meðal 
grundvallarforsendna verðmætasköpunar. Í því ljósi þarf einkageirinn að njóta frelsis til viðskipta innan 
ramma sem ríkisvaldið setur. Hlutverk hins opinbera á fyrst og fremst að felast í reglusetningu og 
eftirfylgni. Við það verk ber hinu opinbera hins vegar að hlúa að verðmætasköpuninni á forsendum 
hagkvæmni og skilvirkni. Grundvallarafstaða SVÞ er sú að rúmt verslunarfrelsi eigi að ríkja á Íslandi.

Þegar tekin er afstaða til efnis frumvarpsins verður hins vegar ekki komist hjá því að líta til umfjöllunar 
og umræðna um fyrri frumvörp og afstöðu almennings eins og hún hefur m.a. birst í almennum 
umræðum og skoðanakönnunum. Ý mis sj ónarmið hafa verið reifuð sem mæla með eða gegn auknu frelsi 
í smásölu áfengis. Hér verður ekki tekin afstaða til einna raka umfram önnur heldur látið nægj a að benda 
á að andstaða breytinga á fyrirkomulagi smásölu áfengis virðist fyrst og fremst helgast af óvissu. Virðist 
óvissan annars vegar snúa að áhyggjum af hvernig börnum og þeim sem eiga við áfengisvanda að stríða 
muni reiða af undir auknu smásölufrelsi og hins vegar af því hvort framboð áfengis og þjónusta
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einkaaðila muni jafnast á við það sem tíðkast á vettvangi vínbúða ÁTVR. Óhætt er að halda því fram að 
þessi óvissa sé enn til staðar í hugum margra og ekki verður betur séð en að flutningsmenn frumvarpsins 
séu meðvitaðir um það og hafi því farið þá leið að afmarka efnisákvæði þess með það í huga að draga 
úr óvissunni eftir fremsta megni. En óvissu verður aðeins eytt með vissu og vissa getur fengist með 
reynslu. Í því ljósi hefur það verið rætt á vettvangi SVÞ hvort tilefni sé til að nálgast málið í smærri 
skrefum, á nokkrum tíma og með aðlögun í huga. Að þessu sinni verður framlag SVÞ til umfjöllunar 
um frumvarpið því í formi tillögu að nálgun sem ætlað er að koma til móts við sem flesta þar sem hún 
gerir mögulegt að láta reynslu að myndast. Reynsluna af hveiju skrefi má svo nýta við undirbúning 
næsta skrefs. Við vinnslu tillögunnar var litið til þróunar sem hefur orðið og mun verða í 
verslunarháttum, m.a. í ljósi aukinnar sjálfvirkni. Má í því samhengi benda á að störfum í smásölu hefur 
fækkað að undanförnu í Bandaríkjunum og Bretlandi á sama tíma að störfum hefur á heildina litið 
fjölgað. Fjöldi starfa í flutningum og birgðahaldi hefur hins vegar aukist stöðugt. Ástæður þessa hafa 
fyrst og fremst verið raktar til aukinna umsvifa í netverslun, útbreiðslu sjálfsafgreiðslukassa og 
þjónustuframboðs í flutningum. Tillagan er ekki meitluð í stein og hana má eflaust vinna áfram en með 
henni leggja SVÞ sitt lóð á vogarskálarnar. Verður nú gerð nánari grein fyrir tillögunni.

Tillagan

Grundvallartillaga SVÞ er að smásala áfengis verði aðlöguð að breyttum verslunarháttum í fimm 
skrefum sem unnt væri að taka á nokkrum tíma. Hugmynd SVÞ er sú að Alþingi marki þá stefnu að 
afnema einkarétt ÁTVR á smásölu áfengis á 3-7 árum. Með því móti er unnt að láta hvert skref sem 
tekið er skapa reynslu sem unnt er að nýta við undirbúning næsta skrefs. Með þessum hætti er hinu 
opinbera einnig veittur umþóttunartími og tækifæri til að draga hægt og rólega úr umsvifum ÁTVR og 
aðlaga áfengisstefnuna að breyttum aðstæðum.
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Hér að ofan má sjá myndræna útgáfu af tillögu SVÞ. Á lóðrétta ásnum er umfang aðlögunar að breyttum 
verslunarháttum sett fram en gula örin vísar í átt sem bendir til aukinnar aðlögunar. Á lárétta ásnum er 
tímalína sett fram. Innan gulu örvarinnar eru punktar sem sýna tillögur að aðgerðum. Verður hér í 
framhaldinu gerð nánari grein fyrir hverri og einni þeirra. Samhengis vegna er rétt að athuga að orðið öl 
stendur fyrir öl og vörur sem innihalda blöndur af öli og óáfengum drykk, orðið léttvín stendur fyrir vín 
sem er að hámarki 15% að styrkleika og inniheldur eingöngu vínanda sem myndast við geijun og orðin 
vín nær til alls áfengis, þ.m.t. sterks víns sem er yfir 15% að styrkleika.

Öl og vín í  brugghúsum og öl og léttvín ísérverslunum og netverslunum

Fyrsta skrefið mætti stíga 1. janúar 2020.

Í ljósi umbrota í ferðaþjónustu er verulegt tilefni til þess að hlúa að greininni og skapa fleiri og betri 
tækifæri til verðmætasköpunar. Það þekkist víða erlendis að áfengisframleiðendur bjóði upp á 
kynningarferðir um starfsstöðvar sínar. Að margra mati er lykilatriði að ferðamenn geti keypt 
framleiðsluvörur í slíkri ferð. Því er tvímælalaust tilefni til þess að heimila áfengisframleiðendum að 
selja áfengi í smásölu, a.m.k. að einhverju marki.

Eðlilegt er jafnframt að heimila smásölu öls og léttvíns í sérverslunum, þ.e. þeim verslunum sem 
skilgreindar eru í 14. gr. frumvarpsins. Þar sem slíkar verslanir yrðu fyrst um sinn reknar samhliða rekstri 
ÁTVR á vínbúðum munu tækifæri sérverslananna einkum felast í sérhæfingu og gæðum. E f til vill ættu 
skipulagsyfirvöld sveitarfélaga að geta haft áhrif á staðsetningu þeirra, t.d. í ljósi markmiða um samdrátt 
koltvísýringslosunar, breytingu samgönguhátta og þéttingu byggðar.

Það felst töluvert misræmi í því að í ljósi einkaréttar ÁTVR á smásölu áfengis er einkaaðilum óheimilt 
að selja áfengi í netverslun sem rekin er á Íslandi. Í ljósi skuldbindinga samkvæmt EES-samningnum er 
íslenskum stjórnvöldum hins vegar óheimilt að takmarka möguleika einstaklinga sem eru búsettir á 
Íslandi til að kaupa áfengi í netverslunum sem reknar eru í öðrum EES-ríkjum. Samkvæmt upplýsingum 
SVÞ hafa slík innkaup einstaklinga vaxið undanfarin ár samfara breytingum á verslunarháttum og 
verslunarhegðun neytenda. E f engin breyting verður á innlenda fyrirkomulaginu er hætt við að 
smásöluhættir með áfengi verði með tíð og tíma forneskjulegir og smásala áfengis færist í auknum mæli 
úr landi í gegnum netið. Fari svo munu áfengiskaup eiga sér stað undir kringumstæðum sem eru að 
mestu leyti háðar þeim reglum sem gilda í viðkomandi söluríki. Þar sem það er hluti a f áfengisstefnunni 
að stuðla að neyslu öls og léttvíns á kostnað neyslu sterks áfengis er eðlilegt í ljósi stöðunnar að opna 
fyrir innlenda netverslun með öl og léttvín.

Öl og vín <4,7% í  matvöruverslunum

E f reynsla manna af fyrsta skrefinu reynist ásættanleg væri hægt að taka næsta skref og heimila sölu á 
öli og víni sem í er minna en 4,7% af vínanda að rúmmáli í matvöruverslunum. Þar með er horft til 
fyrirkomulagsins í Noregi. Eflaust mætti setja smásölunni ýmis skilyrði t.d. hvað varðar sölutíma, 
aðgengi o.fl. í ætt við það sem lagt er til í 14. gr. frumvarpsins.

Öl og vín ísérverslunum

Þegar fengist hefur reynsla af fyrri skrefum væri næsta rökrétta skref að heimila smásölu á öllu öli og 
víni í sérverslunum, þ.m.t. sterku víni. Markaðurinn hefur þá fengið tækifæri til að aðlagast að 
breytingum og hið opinbera hefur haft tækifæri til að draga rólega úr umsvifum sínum í smásölu og
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endurskoða áfengisstefnuna. Vera kann eðlilegt að gera sérstakar kröfur til framsetningar sterkra drykkja 
í sérverslunum.

ÁTVR verður stjórnsýslustofnun

Eftir því sem einkaréttur ÁTVR til smásölu áfengis þrengist er ljóst að umsvif stofnunarinnar munu 
dragast saman. Gera má ráð fyrir að sú sérþekking á áfengi sem er til staðar innan stofnunarinnar muni 
nýtast vel við starfrækslu sérverslana og netverslana. Starfsfólki ÁTVR sem annast sölu- og 
innkaupastörf munu því allra líklegast bjóðast ný störf á þeim vettvangi. En ÁTVR hefur lögum 
samkvæmt öðrum hlutverkum að gegna en innkaupum og sölu áfengis. Þannig hefur stofnunin m.a. 
hlutverk sem snúa að eftirliti með tóbaksmerkingum og markaðssetningu áfengis. Reynsla af slíku er til 
staðar hjá stofnuninni og hana mætti e.t.v. nýta til að koma á fót stjórnsýslustofnun sem annast 
markaðseftirlit með áfengi auk þess að vera stjórnarráðinu til ráðgjafar t.d. við mörkun áfengisstefnu og 
við innleiðingu Evrópugerða.

Einkaaðilar annast smásölu áfengis ífríhöfnum

Fríhöfnin ehf., dótturfyrirtæki Isavia ohf., annast meginhluta sölu áfengis í flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Einkaaðilar annast hins vegar rekstur tollfrjálsra verslana á nokkrum öðrum stöðum. Smásölurekstur 
hins opinbera í Leifsstöð er í raun tímaskekkj a og honum væri betur komið í höndum einkaaðila. Veruleg 
álitamál hafa skapast vegna rekstrar hins opinbera á vettvangi ESA en nýverið sættu stjórnvöld sig við 
þá kröfu að setja Fríhöfninni ehf. innkaupareglur. Það er að mati SVÞ óijúfanlegur hluti a f viðleitni til 
að aðlaga smásölu áfengis í tollfrjálsum verslunum að nútímanum að henni verði komið í hendur 
einkaaðila.

Þegar öll framangreind skref hafa verið tekin væri eðlilegt að vinna úttekt á fyrirkomulaginu, koma auga 
á hvað mætti betur fara og e.t.v. marka æskileg næstu skref.

Að lokum

Í umsögninni hafa SVÞ farið þá leið að setja fram tillögu sem hefur þann tilgang að koma til móts við 
sem flesta. Hana má að sjálfsögðu vinna áfram. Það ítrekast að viðskiptafrelsi undir heilbrigðum 
samkeppnisaðstæðum er helsta áherslumál samtakanna og því ber ekki að líta á tillöguna sem síðasta 
orð SVÞ í umræðu um smásölu áfengis. Eftir sem áður áskilja samtökin sér því rétt til að ítreka afstöðu 
sína með hverjum þeim hætti sem þurfa þykir.

Virðingarfyllst,

F.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Andrés Magnússon Benedikt S. Benediktsson
framkvæmdastjóri lögfræðingur
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