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Frumvarp til laga

um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (sala á framleiðslustað).

Áfengisneysla mun aukast. Núna má ekki selja áfengi út af veitingastöðum. 
Ljóst er að neyslan mun aukast og jafnvel mest í kjölfar þess að fólk gangi út af 
stöðunum með poka af bjór og hefji jafnvel neyslu strax í kjölfar þess að það 
yfirgefur staðin. Lögbrotum mun fjölga en áfengisneysla á almannafæri er ekki 
heimil í dag en með því að fólk geti farið út með bjór í poka þá munu fleiri 
stelast til að drekka ölið þegar út er komið og á leið heim.

Aðrir staðir sem selja áfengi eins og krár munu eflaust vilja í anda jafnræðis og 
mismunar óska eftir að selja sitt áfengi út úr húsi líka. Þau munu jafnvel opna 
lítil brugghorn þar sem framleitt verður bjór til að selja út með gestum sem 
yfirgefa staðin.

Áfengissala eykst ár frá ári og þessum brugghúsum hefur gengið ágætlega að 
selja framleiðslu sína. Það liggja ekki fyrir upplýsingar um að varan seljist ekki, 
að rekstur sé í járnum og götusölu þurfi til að glæða lífi í reksturinn.

Lög þar sem framleiðendum er mismunað munu snúast í andhverfu sína þegar 
fram í sækir. En í tillögunni mega lítil brugghús selja út á götu en ekki stór. Þarf 
að jafna stöðu smárra og stórra framleiðanda? Hér er verið að búa til regluverk 
og skrifræði sem er flókið og ýtir undir að það þurfi að hafa aðila sem sjá um 
eftirlit og umsýslu mála.

Í greinagerð höfunda frumvarpsins um frumvarpið stendur:

.. .síðastliðna áratugi hefur fjöldi sölustaða áfengis aukist umtalsvert og á það bæði 
við um fjölda verslana ÁTVR sem og fjölda vínveitingaleyfa án þess að samsvarandi 
aukning hafi orðið á áfengisneyslu meðal þjóðarinnar. Styðst það meðal annars við 
upplýsingar frá embætti landlæknis um áfengisneyslu á Íslandi

https://www.althingi.is/lagas/151a/1998075.html


Þetta er röng fullyrðing en gögn frá Hagstofunni sýna að umtalsverð aukning 
hefur orðið í sölu áfengis en árið 1998 var hún 5.56 lítrar á mann en hefur verið 
síðustu ár milli sjö og átta lítrar. Ekki liggja þessar upplýsingar fyrir frá embætti 
landlæknis þar sem tengt er saman fjöldi sölustaða áfengis og neysla hvers 
meðalmanns. Hér er rætt um alla sölustaði eða vínveitingastaði og vínbúðir. 
Bæði hefur sölustöðum fjölgað umtalsvert og neysla aukist umtalsvert. Fleiri 
sölustaðir og fleiri söluleiðir munu auka heildarneysluna og það hefur neikvæða 
áhrif á heilbrigði íslensku þjóðarinnar.

Það er jákvætt að margir útsölustaðir vínbúðanna hafa mjög takmarkaðan 
opnunartíma á landsbyggðinni oft 2-4 tíma á dag. Sala beint frá framleiðslustað 
mun auka framboð á áfengi og neyslan mun aukast og gögn styðja það.

Áfengisneysla hefur mikil áhrif á líf fólks á Íslandi. Samkvæmt skýrslu 
Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er áfengisneysla á 
meðal þeirra 10 þátta sem hafa mest áhrif á dánartíðni Íslendinga. Í 
Evrópuskýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar eru birtar mælingar á áhrifum 
ólíkra aðferða við að draga úr vandamálum tengdum áfengisneyslu. Þar kemur 
fram að heildaráfengisneysla þjóðar hefur áhrif á heilbrigði og sjúkdóma. 
Aukning eða minnkun áfengisneyslu hefur bein áhrif á tíðni ákveðinna 
sjúkdóma og dauðsfalla. Stjórnun á aðgengi og eftirlit með framboði áfengis 
hafa, samkvæmt Evrópuskýrslunni, reynst árangursríkustu og hagkvæmustu 
leiðirnar til þess að koma í veg fyrir skaða af völdum þess. Margar rannsóknir 
ýta undir það að álagning skatta, takmörkun fjölda sölustaða og takmarkaður 
sölutíma virki einna best. Aldurstakmarkanir á áfengiskaupum virðist vera leið 
sem hefur dregið úr unglingadrykkju auk breyttra viðhorfa í samfélaginu.

Núverandi fyrirkomulag er ágætt. Áfengiseinokunarsölurnar sýna hlutleysi í 
markaðssetningu og almennt er spornað gegn auglýsingum og almennri 
markaðssetningu. Þetta fyrirkomulag hefur gengið ágætlega og ríkir almenn sátt 
um það. Því er óljóst hvaða samfélagslegi ávinningur felst í því að breyta þessu 
fyrirkomulagi og byrja að selja áfengi beint út frá brugghúsum?

Í okkar þjóðfélagi er eðlilegt að aðgengi að hættulegum vörum sé takmarkað. 
Lyf, byssur, eitur, sprengjur, gas og tóbak eru meðal annars vörur sem við 
getum ekki keypt í næsta stórmarkaði. Það er eflaust einhver hópur sem vill 
aukið aðgengi að þessum vörum en aukið aðgengi landsmanna að þessum 
vörum mun trúlega þýða aukna misnotkun og jafnvel takmarkaðra vöruúrval. Er 
ekki eðlilegt að vörur sem eru hættulegar lúti reglum sem takmarkar aðgengi að 
þeim? Áfengi er hættulegt, það er misnotað, það hefur áhrif á fleiri aðila en 
þann sem neytir þess. Það liggur alveg fyrir og allir átta sig á því að aukið 
aðgengi að vörum þýðir að öðru jöfnu aukna neyslu. Því mun frumvarpið, ef



það verður samþykkt auka neyslu landsmanna á áfengi og því mælum við gegn 
því að það verði samþykkt.

Ætla má að auglýsingar og önnur markaðssetning framleiðanda á áfengi og 
brugghúsum muni aukast til muna. Því miður sanna dæmin að margir 
framleiðendur og söluaðilar áfengis hafa ekki virt þau lög eða teygt á þeim sem 
gilda varðandi auglýsingabann. Með harðnandi samkeppni og auknu aðgengi 
sem lögin fela í sér má auðveldlega ætla að öll markaðssetning verði aukin. 
Fleiri auglýsingar, hvort sem þær eru beinar eða óbeinar munu á einhvern hátt 
beinast að saklausum börnum, unglingum og þeim sem eru áhrifagjarnir.

Varla þarf að minna á þann árangur sem náðst hefur varðandi unglingadrykkju. 
Slíkan árangur þarf að viðhalda og halda þarf áfram með öflugt fyrirbyggjandi 
starf fyrir eldri aldurshópa milli 16 og 19 ára. Áfengi er ekki vara eins og 
matvara heldur sem efni sem við þurfum að umgangast með aðgát. Lög okkar 
eiga að leggja áhersla á að takmarka aðgengi að áfengi og vernda sérstaklega 
hópa eins og börn og unglinga.

Foreldrafélag gegn áfengisauglýsingum telur því fátt mæla með því að breyta 
fyrirkomulagi varðandi sölu áfengis og leggst gegn frumvarpinu.
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