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Reykjavík, 4. nóvember 2019

Nefndasvið Alþingis
b.t. efnahags- og viðskiptanefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefnasvid@althingi.is

Efni: Umsögn SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu um 53. mál, frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011 (staðsetning áfengisverslunar).

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011, var lagt fram á 
Alþingi hinn 11. september sl. en því var vísað til efnahags- og viðskiptanefndar að fyrstu umræðu 
lokinni hinn 26. sama mánaðar. Nefndin setti frumvarpið í umsagnarferli hinn 10. október sl.

Efni frumvarpsins hefur verið tekið til skoðunar á vettvangi SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu og 
telja samtökin tilefni til að koma því á framfæri að þau eru í meginatriðum fylgjandi frumvarpinu.

Við búum við þann veruleika að sveitarstjórnum er tryggt vald til þess að skipuleggja byggð með þeim 
hætti sem hvað best hentar með tilliti til þeirra markmiða sem stefnt er að í þróun byggðar. Í því tilliti 
hafa sveitarfélög t.d. skipulagt hverfi með þeim hætti að íbúar þeirra þurfi ekki að fara um langan veg 
til að nálgast verslun og þjónustu. Slíkar aðgerðir geta styrkt hverfin, dregið úr umferðaálagi, verið liður 
í því mikilvæga verkefni að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum og stuðlað að bættum 
loftgæðum.

Reynsla SVÞ er sú að staðsetning vínbúða ÁTVR getur skipt verulegu máli við þróun verslunar- og 
þjónustukjarna. Dæmi eru um að slíkir kjarnar hafi verið byggðir upp í samræmi við skipulag en 
staðsetning vínbúðar utan þeirra hafi hins vegar beinlínis raskað rekstrarforsendum og dregið úr gildi 
þeirra.

Á meðan ÁTVR fer með einkarétt á sölu áfengis í smásöluverslunum hafa viðskiptavinir ÁTVR ekki 
um neina kosti að velja. Hagkvæm staðsetning vínbúða getur skipt sköpum bæði fyrir sveitarfélög og 
fyrirtæki sem starfa við verslun og þjónustu. Í því ljósi leyfa SVÞ sér að leggja til að í frumvarpinu verði 
gengið lengra en lagt var upp með og sveitarfélögum verði gert mögulegt að hafa bein áhrif á 
staðsetningu vínbúða.

1. gr. orðist svo:
Á eftir 2. málsl. 10. gr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Við ákvörðun um staðsetningu 
verslunar skal þess gætt að hún samræmist markmiðum sveitarstjórnar um staðsetningu 
verslana.
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Virðingarfyllst,

F.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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