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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með
áfengi og tóbak, nr. 86/2011 (staðsetning áfengisverslunar)

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 10. október sl., þar sem óskað er 
umsagnar um ofangreint mál. Með frumvarpinu er lagt til að sveitarfélög hafi aðkomu 
að staðarvali þegar verið er að opna nýjar áfengisverslanir.

Afstaða til frumvarpsins

Skipulagsvaldið ereinn af hornsteinum sjálfstjórnarréttar sveitarfélaganna. Sveitarfélög 
eru í auknu mæli farin að nýta skipulagsvaldið til að efla verslun og þjónustu innan 
íbúðarhverfa, styðja við umhverfisvænni samgöngur og haga skipulagi þannig að sem 
minnst þörf er fyrir akstur um langar vegalengdir til að sækja verslun og þjónustu.

í aðgerðaráætlun í loftslagsmálum eru taldar upp aðgerðir til að styðja við orkuskipti í 
vegasamgöngum sem og mikilvægi þess að huga að samgöngumiðuðu skipulagi sem 
geri aðra ferðamáta en einstaklingsbíla að raunhæfum valkostum. Hægt sé að breyta 
ferðavenjum og gera þær fjölbreyttari með öflugum almenningssamgöngum, 
deilihagkerfislausnum og styrkingu innviða fyrir gangandi og hjólandi.

Til þess að sameiginlegt markmið ríkis og sveitarfélaga um fjölbreyttari ferðavenjur 
náist er lykilatriði að efla verslun og þjónustu í nærumhverfi íbúa með góðu aðgengi að 
almenningssamgöngum og innviðum fyrir gangandi og hjólandi. í Ijósi þess að ÁTVR 
hefur einkaleyfi á sölu áfengis getur staðsetning verslana ÁTVR haft mikil áhrif þegar 
kemur að mótun íbúðahverfa og hvernig uppbyggingu þjónustu og verslana á svæðinu 
þróast. Er því eðlilegt að ÁTVR hafi samráð við sveitarfélög um staðsetningu verslana 
þeirra.

Sambandið styður frumvarpið og telur að samþykkt þess geti haft jákvæð áhrif á þróun 
íbúðabyggða og notkun vistvænni samgönguhátta. Sambandið vill einnig þakka 
flutningsmönnum frumvarpsins fyrir þeirra stuðning við skipulagsvald sveitarfélaga og 
viðleitni til að byggja upp verslun og þjónustu sem næst íbúum.
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