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Alþingi Íslands.
Umsögn frá Húsavík öl um þingskjal 850 — 504. Mál.

Húsavík öl er lítið brugghús staðsett á Húsavík og framleiðum við allskyns 
tegundir bjóra. Við viljum ekki hengja okkur á að vera að brugga ætíð það sama 
ásamt því að vinna mikið úr árstíðarbundnum og staðbundnum hráefnum, sem 
oft gefast aðeins í örfáa daga á ári og því aðeins bruggað úr þeim einu sinni á 
ári.
Verkferli ÁTVR hentar okkur því engann veginn enda er það tímafrekt, sem 
bitnar á ferskleika vörunnar, en einnig er lager þeirra langt frá því að vera til 
fyrirmyndar sem fer ekki vel með ferskvöru. Þ.a.l höfum við lítinn áhuga á selja 
okkar vörur í gegnum ÁTVR.
Á Húsavík erum við aftur á móti með bruggstofu, gestastofu í brugghúsi okkar, 
þar sem við tökum á móti heimamönnum, erlendum og innlendum 
ferðamönnum. Í bruggstofu okkar væri kjörið að afgreiða út, beint úr 
framleiðslu og af fagfólki. Eðlilega er markaður fyrir því.
Að því sögðu, ef leyft yrði að selja í lausasölu út úr framleiðslu, myndi það 
styrkja fyrirtækið svo um munar. Við gætum aukið framleiðslu okkar, stækkað 
við okkur, búið til fleiri störf og bætt þjónustu á Húsavík.

Við fögnum svo sannarlega löngu tímabæru frumvarpi!

En set þó spurningamerki við þessa afturhaldssemi;
"Óheimilt er að afhenda áfengi á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn 
fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst."

Að það sé óheimilt að afhenda áfengi úr húsi á handahófskenndum dögum og 
einhverjum dögum kirkjunnar er reyndar alveg út í hött og er þar enn og aftur 
verið að mismuna og gera áfengisframleiðendum erfiðara fyrir en öðrum 
veitingaframleiðendum, sem mega selja sína vöru hvaða dag sem sé.
Svo ekki verður talað um tímaskekkjunni að troða kirkjunni inn í svona mál, 
hvernig kemur kirkjan málinu við?
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