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Ölverk brugghús í Hveragerði fagnar því unnið sé að breytingum á áfengislögum Íslands. 
Þykir okkur það afar ánægjulegt að upplifa það að þessum tiltölulega nýja og blómlega iðnaði 
sé gefið tækifæri til þess að dafna enn frekar.

Eigendur Ölverk brugghúss styður þær breytingar sem fyrirhugaðar eru á áfengislögum en 
með þeim;

- Mun áfengissala á Ísland færast til samræmis við það sem tíðkast í löndum sem Ísland vill 
bera sig saman við en munu þessar breytingar styðja við litlu brugghúsin í landinu og veitir 
þeim aukið svigrúm til að vaxa og dafna.

- Þær munu tryggja grundvöll fjölda manns sem hafa beinar eða óbeinar tekjur af 
handverksbrugghúsum sem eru í dag staðsett allstaðar á landinu og mörg hver á svæðum er 
teljast til brotthættari byggða þar sem hver starf skiptir sköpum.

- Mun verður fjölbreytni og ferskleika vöru til neytenda tryggð.

- Ísland mun efla sína stöðu sem einn af vinsælustu viðkomustöðum heims en ferðamennska í 
tengslum við matar,- og drykkjarupplifanir,og þá sérstaklega bjórtengd ferðamennska, hefur 
sótt verulega í sig veðrið á síðustu árum . Það er hagur Íslands að vera leiðandi á þessu sviði í 
stað þess að leggja steina og íþyngjandi regluverk á íslensk hugvit og sköpun.

Heimild til þess að selja áfengi í smásölu til neytenda mun ekki þýða aukinn sýnileika á 
umræddum vörum þar sem salan mun fara fram inn á leyfis,- og eftirlitsskyldum stöðum. 
Hægt verður að selja umræddar vörur í bestu mögulegu gæðum og verður það að teljast 
ómetanleg upplifun fyrir áhugasama neytendur, hvaðanæva úr heiminum að eiga kost á því að 
versla vöru sem er hvergi annars staðar fáanleg, beint af framleiðslustað og taka með heim.

Á framleiðslustað er að finna aðila sem hafa mikla þekkingu á sínum eigin vörum og afar 
velviljaðir til þess að upplýsa og fræða áhugasama viðskiptavini um eigin vörur og ágæti 
þeirra svo að hverju sinni verði tryggt að hin fullkoma vara verði keypt. Sannarlega væri svo 
hægt, í samráði í við leyfisveitendur eins og til dæmis sveitarfélögin sjálf, að setja mörk um 
það magn sem leyfilegt væri að versla og hver afgreiðslutíminn yrði.

Við hvetjum einnig til þess að horft verði sérstaklega til þess að heimilt verði að afhenda 
vörurnar í endurnýtanlegum umbúðum eða í svokölluðum “growlers”. Er það í takt við 
tíðarandann og þá stefnu að í öllum viðskiptum skuli unnið markvisst að því að lágmarka 
umhverfisáhrif af viðkomandi starfsemum.

Það í hag alls landsins, og alls heimsins ef út í það er farið, að sníða áfengisframleiðendum 
þannig stakk að þeim sé gert mögulegt að lágmarka sitt umhverfisspor. Umbúðarlaus viðskipti 
eru hluti af þeirri framtíðarneysluhegðu sem allir vilja reyna að tileinka sér og 
bjórframleiðendur, aðrir áfengisframleiðendur og neytendur hérlendis vilja vera þar í 
fararbroddi og að aðrir þjóðir heimsins muni líti til okkar og þeirra lausna sem við muni 
innleiða.
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