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VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS

Reykjavík, 14. júní 2019

Efni: 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 (smásala áfengis). (Mál nr. 110)

Viðskiptaráð hefur tekið til umsagnar frumvarp um smásölu áfengis, en ráðið hefur skilað umsögn um 
málið áður er það var lagt fram í sambærilegum myndum á 144., 145., 146., og 148. löggjafarþingi. Með 
frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ofangreindum lögum með það að markmiði að einkaleyfi Áfengis- 
og tóbakverslunar ríkisins (ÁTVR) á smásölu áfengis verði aflagt, að smásala með áfengi verði gefin frjáls 
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og sérstök áhersla verði á eflingu lýðheilsusjóðs með auknum 
framlögum ásamt því að heimilt verði að auglýsa áfengi með takmörkunum.

Viðskiptaráð styður frumvarpið og vill koma á framfæri eftirfarandi:

• Hið opinbera á að mati Viðskiptaráðs ekki að standa í verslunarrekstri
• Aðgengi að áfengi hefur aukist margfalt umfram fólksfjölgun í núverandi kerfi
• Breytingarnar munu auka hagkvæmni í smásölu án þess að skerða tekjur ríkissjóðs
• Mikilvægt er að aflétta banni við áfengisauglýsingum til að gæta samræmis við aðrar

Norðurlandaþjóðir og jafna samkeppnisstöðu innlendra og erlendra aðila á markaðinum
• Skipulags- og umhverfissjónarmið styðja við að sala á áfengi verði gefin frjáls

Aukið atvinnufrelsi bætir lífskjör

Það hefur ávallt verið mat Viðskiptaráðs að einkaaðilar séu betur til þess fallnir að standa í atvinnurekstri 
en hið opinbera. Einkaaðilar þurfa að haga rekstri sínum með sem hagkvæmustum hætti til að verða ekki 
undir í samkeppnisumhverfi. Reynslan af íslenskum smásölumarkaði sýnir þetta svart á hvítu, en aukið 
frelsi í verslunarrekstri hefur stuðlað að verulegum kjarabótum fyrir neytendur hérlendis á undanförnum 
áratugum. Smásala áfengis hefur hingað til verið undanþegin þessari þróun. ÁTVR hefur í dag einkaleyfi á 
smásölu með áfengi og þannig ríkir einokun á því sviði þrátt fyrir að um atvinnurekstur sé að ræða. 
Afleiðingin er sú að kraftar samkeppni leiða ekki til aukinnar hagkvæmni í rekstri líkt og raunin hefur verið 
í verslun með aðrar vörutegundir. Af þessum sökum má telja að afnám einkaleyfis ÁTVR á sölu áfengis 
muni leiða til bættrar þjónustu og lægra vöruverðs fyrir neytendur.

Aðgengi að áfengi hefur aukist til muna undanfarna áratugi

Af umsögnum þeim sem nú þegar hafa borist um lagafrumvarpið og almennri umræðu má ráða að helstu 
rökin fyrir áframhaldandi einokun ríkisvaldsins á smásölu með áfengi byggi á sjónarmiðum um lýðheilsu. 
Þar hefur m.a. verið nefnt að núverandi fyrirkomulag:
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1. Takmarki aðgengi ungmenna að áfengi
2. Takmarki aðgengi allra einstaklinga að áfengi
3. Dragi úr neyslu vegna hærra vöruverðs í verslunum ÁTVR en hjá einkaaðilum.

Það er mat Viðskiptaráðs að þessi sjónarmið eigi ekki við nægilega sterk rök að styðjast.

(1) Aðgengi ungmenna að áfengi má takmarka án þess að draga úr atvinnufrelsi og hægt er að beita fleiri 
ráðum til þess en að heimila einungis ÁTVR smásöluverslun með áfengi. Með því að setja skilyrði fyrir 
veitingu áfengissöluleyfa og með viðurlögum við brotum á viðkomandi lagaákvæðum má tryggja slíkt með 
fullnægjandi hætti. Þetta fyrirkomulag hefur gefið góða raun þegar kemur á smásölu á tóbaki, sem í dag 
er í höndum einkaaðila.

Áfengisneysla íslenskra ungmenna hefur dregist verulega saman á undanförnum árum þrátt fyrir að 
aðgengi að áfengi hafi á sama tíma aukist.1 Lengri opnunartími og fleiri útsölustaðir ÁTVR sem og fjölgun 
veitingahúsa og kráa sem veita áfengi hafa skilað sér í auknu aðgengi. Þetta er að mati viðmælenda í 
umfjölluninni sem vísað er til í tilvísun 1 til marks um góðan árangur af forvarnarstarfi í skólum og 
íþróttafélögum, þó svo þeir vari við því að draga ályktanir um orsakasamhengi þrátt fyrir greinilega fylgni.

(2) Ríkiseinkasala á áfengi virðist ekki hafa takmarkað aðgengi að áfengi. Í umfjöllun Kjarnans um starfsemi 
og rekstur ÁTVR frá ársbyrjun 2016 kemur meðal annars fram að ÁTVR sé einn stærsti smásali landsins og 
reki um 50 útsölustaði. Til samanburðar rak Bónus 31 verslun þegar umfjöllun Kjarnans birtist. Árið 1986 
rak ÁTVR 13 verslanir og hafði fjöldi þeirra því tæplega fjórfaldast til ársins 2016. 2

Á tímabilinu 1986 til loka 2016 fjölgaði Íslendingum úr 242.203 í 338.349, um rétt tæplega 40%. 
Útsölustöðum ÁTVR fjölgaði því tífalt meira en mannfjölda úr 13 í 50. Er þar þó ekki horft til þess mikla 
fjölda erlendra ferðamanna sem sótt hefur landið heim undanfarinn áratug, sem felur í sér að fleiri 
einstaklingar eru um hvern útsölustað ÁTVR að jafnaði, en að sama skapi er ekki tekið tillit til fjölgunar 
vínveitingastaða. Í frétt í Morgunblaðinu frá árinu 2015 kemur hins vegar fram að þeim afi fjölgað um 
640% frá árinu 1992 til seinni hluta árs 2014.3 Aðgengi að áfengi hefur því aukist til muna síðustu áratugi, 
þrátt fyrir ríkiseinkasölu á áfengi. Þegar horft er til meðal annars þessa og afstöðu ráðsins til 
atvinnurekstrar hins opinbera telur Viðskiptaráð fullt tilefni til þess að endurskoða þá stefnu að aðeins hið 
opinbera megi selja áfengi í smásölu.

(3) Vangaveltur hafa verið uppi um að verð á áfengi muni annað hvort lækka eða hækka í kjölfar afnáms 
einokunar ríkisins. Slík áhrif eru ekki rök gegn afnámi einokunar á smásölu áfengis. Hið opinbera beitir 
sértækum sköttum til að hækka verð á áfengi og takmarka þannig aðgengi að því. Verði einokun ÁTVR 
afnumin munu þeir skattar enn vera við lýði. Sé það vilji löggjafans að takmarka aðgengi að áfengi enn 
frekar með hærra vöruverði ætti að breyta fyrirkomulagi neysluskatta, en ekki handstýra álagningu í 
gegnum opinberan rekstur.

1 Iceland knows how to stop teen substance abuse but the rest of the world isn't listening: 
https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance-abuse/
2 Tíu staðreyndir um starfsemi og rekstur ÁTVR: https://kjarninn.is/skyring/2016-01-28-tiu-stadreyndir-um- 
sta rfsemi-og-rekstu r-atvr/
3Áfengisleyfum fjölgar um 640% á 22 árum https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1562221/

https://mosaicscience.com/story/iceland-prevent-teen-substance-abuse/
https://kjarninn.is/skyring/2016-01-28-tiu-stadreyndir-um-starfsemi-og-rekstur-atvr/
https://kjarninn.is/skyring/2016-01-28-tiu-stadreyndir-um-starfsemi-og-rekstur-atvr/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1562221/


Óveruleg langtímaáhrif á afkomu ríkissjóðs

Viðskiptaráð telur að afnám einkaleyfis ÁTVR á smásölu áfengis muni hafa óveruleg áhrif á tekjur ríkissjóðs. 
Samkvæmt áætlun í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019 er gert ráð fyrir að ÁTVR muni greiða ríkinu um einn 
milljarð króna í arð en gera má ráð fyrir að stærsti hluti þess arðs komi til vegna tóbakssölu. Í ársskýrslu 
ÁTVR árið 2018 má sjá að þegar gjöld af tóbaki (vörunotkun tóbaks) eru dregin dregin frá tekjum af 
tóbakssölunni standa eftir rúmir 1,6 milljarðar króna sem er hærri upphæð en greidd var til ríkissjóðs það 
ár.

Af því má ætla að greiddur arður komi að mestu frá tóbakssölunni en þar sem tóbaki er dreift í heildsölu 
en áfengið er selt í ótal verslunum er kostnaður ÁTVR af tóbakssölunni mun lægri en í áfengissölunni. 
Arðsemi ÁTVR af tóbakssölunni er því talsvert hærri. Arður ÁTVR mun því líklega ekki lækka svo um muni 
en megintekjustofn ríkisins af áfengissölu helst óbreyttur í gegnum innheimtu áfengisgjalds. Þá er ljóst að 
stærsti hluti kostnaðar ÁTVR er vegna áfengissölunnar, en alls 51 verslanir eru reknar um land allt, með 
tilheyrandi starfsmannakostnaði. Við afnám einkaleyfis ÁTVR myndi sala eigna stofnunarinnar þá einnig 
renna í ríkissjóð en samkvæmt efnahagsreikningi ÁTVR frá 31. desember 2018 námu eignir þess 6.333 
milljörðum króna.

Fyrirkomulag áfengisauglýsinga verði breytt til samræmis við flestar Norðurlandaþjóðir

Með frumvarpinu er lagt til að heimilt verði að auglýsa áfengi hér á landi með nánar tilgreindum 
takmörkunum. Er í því tilliti nefnt að tilgangur breytingarinnar sé að jafna út ósanngjarnan aðstöðumun 
erlendra og innlendra aðila. Viðskiptaráð tekur undir með breytingunni og telur til bóta að jafna 
samkeppnisstöðu innlendra og erlendra aðila á auglýsingamarkaði. Það ætti að vera flestum ljóst að þrátt 
fyrir að áfengisauglýsingar séu bannaðar hér á landi þá er þónokkuð um að áfengisauglýsingar séu 
sýnilegar almenningi, hvort sem þær er að finna á erlendum miðlum, samfélagsmiðlum, undir formerkjum 
léttöls eða komi fram sem „duldar" auglýsingar þannig að neytandi átti sig ekki á að um auglýsingu sé að 
ræða.

Breyting þessi er jafnframt í samræmi við skýrslu starfshóps sem skipaður var af fjármálaráðuneytinu og 
falið var að framkvæma heildarendurskoðun áfengislöggjafarinnar.4 Í skýrslunni kom fram að óraunhæft 
væri að koma í veg fyrir auglýsingar áfengis og lagði starfshópurinn því til að heimila skyldi 
áfengisauglýsingar með ákveðnum takmörkunum. Samkvæmt hópnum er slíkt í samræmi við reglur flestra 
Norðurlandanna og gerir eftirlit skilvirkara og eyðir réttaróvissu sem nú ríkir. Viðskiptaráð tekur undir 
markmið lagafrumvarps þessa og telur breytingarnar sem það kveður á um vera til bóta.

Skipulags- og umhverfissjónarmið mæla með auknu verslunarfrelsi

Þá tekur Viðskiptaráð undir þau skipulagssjónarmið sem hafa verið í umræðunni undanfarið, en í Reykjavík 
til að mynda hafa borgaryfirvöld sett sér markmið um aukna sjálfbærni hverfa og hverfisverslun þannig að 
sem flestir borgarar geti nýtt sér daglega verslun og þjónustu fótgangandi eða hjólandi. Slík markmið þjóna 
ekki aðeins þeim tilgangi að ýta undir sjálfbærari hverfi, þau styðja einnig við vistvænar samgöngur og

4 Heildarendurskoðun áfengislöggjafarinnar: skýrsla starfshóps: 
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti- 
media/media/utgefin rit/heildarendurskodun afengisloggjafarinnar 2010.pdf

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgefin_rit/heildarendurskodun_afengisloggjafarinnar_2010.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgefin_rit/heildarendurskodun_afengisloggjafarinnar_2010.pdf


létta á umferðarálagi sem er jákvætt fyrir umhverfið. Í umsögn sem umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkur veitti um viðlíka frumvarp sem lagt var fram á 145. löggjafarþingi segir:

„ I Reykjavík eru aðeins 7 vínbúðir og eru 17.300 íbúar um hverja búð. Til samanburðar eru 2.300 
íbúar í  baklandi vínbúðarinnar í  Hveragerði. Íbúar í  Reykjavík sem eru í  göngufæri (400 m) við 
þessar 7 vínbúðir, auk búðarinnar á Eiðistorgi, eru aðeins 3.500. Vínbúðirnar eru heldur ekki 
markvisst staðsettar í  grennd við kjarna sem þjóna ákveðnum hverfum eða borgarhlutum."

Það er því ljóst að þrátt fyrir að einhver fjölgun hafi orðið á vínbúðum síðan umrædd umsögn var skrifuð 
eru áfengisverslanir illa staðsettar gagnvart stórum hluta borgarbúa sem veldur því að fólk ferðast utan 
hverfis í leit að vörunni, þvert á þau skipulags- og umhverfismarkmið sem stefna að sjálfbærari hverfum

Viðskiptaráð leggur til að frumvarpið nái fram að ganga.

Virðingarfyllst,
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