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Inngangur:
Frumvarp þetta varðar reglur um sölukerfi á áfengi, einkum þó bjór. Málið er 
umsagnaraðilum skylt, ekki þó vegna beinna persónulegra hagsmuna heldur sem 
áhugamenn um bjór og íslenska bjórmarkaðinn. Umsagnaraðilar eru höfundar fræðiritsins 
„Bjór -  umhverfis jörðina á 120 tegundum" sem Crymogea gaf út árið 2014. Báðir störfuðu 
um árabil við Bjórskóla Ölgerðarinnar, halda úti hlaðvarpsþætti um efnið og hafa haldið 
fjölda fyrirlestra um bjórsögu og bjórmenningu síðastliðinn rúmlega áratug.

Strax í upphafi er rétt að taka fram að umsagnaraðilar lýsa sig hlynnta samþykkt 
frumvarpsins og markmiðum þess. Heimild smárra áfengisframleiðenda til sölu af 
framleiðslustað ertil þess fallin að styrkja þennan litla vaxtarsprota í íslensku atvinnulífi. 
Frumvarpið er í meginatriðum gott, þótt líklega megi bæta það enn frekar með því að rýmka 
nokkrar af þeim takmörkunum sem inn í það hafa verið byggðar af þarflitlu.

Megintilgangur þessarar umsagnar er að leiðrétta ýmsar þær missagnir og ranghugmyndir 
sem haldið hefur verið fram í umræðunni ítengslum við frumvarpið. Lausasala á áfengi er 
fyrirbæri sem snertir velflesta borgara samfélagsins og margir hafa því skoðun á, þótt fæstir 
hafi áhuga eða sinnu á að kafa djúpt í uppbyggingu kerfisins.

í fyrsta lagi telja umsagnaraðilar mikilvægt að árétta hversu lítil áhrif frumvarpsins eru í raun 
og veru. Þau eru raunar óveruleg, þótt annað mætti ætla af opinberri umræðu. Þessu til 
stuðnings skal nú bent á nokkrar staðreyndir um íslenskan áfengismarkað og bjór þá 
sérstaklega:

Bjórmarkaðurinn
Bjórmarkaður á íslandi skiptist í þrennt: sölu á veitingahúsum, börum og skemmtistöðum; 
sölu í Vínbúðum ÁTVR og sölu í fríhöfnum á flugvöllum eða í millilandaskipum. Af þessu 
þrennu eru vínbúðir ÁTVR langstærsti liðurinn. ÁTVR birtir ítarlegri sundurliðun á sölutölum 
sínum en tíðkast á nokkrum öðrum sviðum verslunar og viðskipta. Út frá þeirri tölfræði er 
hægt að öðlast afar skýra mynd af íslenska áfengissmásölumarkaðnum niður í minnstu 
smáatriði.

Árleg sala á bjór í ÁTVR nam um 20 milljónum lítra árið 2020. Sú tala kann að virðast 
tilkomumikil en er lítilræði í alþjóðlegu samhengi vegna smæðar landsins. Talan óx að vísu 
um rúm 16% frá árinu á undan en þar gætti áhrifa COVID þar sem bæði veitingastaðir, barir



og Fríhöfnin voru lokuð bróðurpart ársins. íslendingar, sem alla tíð hafa verið minnstir 
drykkjumenn allra kristinna Evrópuþjóða og lengst af sögu sinni drukkið langminnst allra 
Vestur-Evrópubúa, hafa á síðustu áratugum saxað hratt á forskotið og þokast úr botnsætinu 
-ó h áð  því hvaða augum menn kunna að líta þennan aukna drykkjuþrótt. Drifkraftur í 
þessum vexti er bjórneysla en meðaltalsneysla fullorðinna á bjór liggur í dag nærri vestur- 
evrópsku meðaltali. Það er vert að taka fram að aukningin er meiri í lítrum en vínanda, þar 
sem tilfærsla úr lotudrykkju sterkvíns yfir í hóflegri neyslu léttvína og bjóra er uppistaða 
þessarar breytingar.

Ef miðað er við 18 ára og eldri, til að hafa samanburðarhæfni við erlend gögn, þá var 
meðalneysla á íslandi um72,8 lítrar af bjór á mann á ári miðið við mannfjöldatölur 
Hagstofunnar fyrir 2020 og selda lítra bjórs í ÁTVR. Ætla má að þetta sé nokkuð nærri lagi 
þar sem að Fríhafnarsalan og veitingasala var hverfandi sökum COVID og þau tímabil sem 
þetta skekkir, leiðréttast þar sem útlendingar versla einnig við ÁTVR en þó í miklu minna 
mæli en íslendingar. Þessi tala er því líklega nokkuð nærri raunveruleikanum.

Af þessum 20 milljónum lítra eru tíu vinsælustu bjórtegundirnar um helmingurinn, eða 
52,4% allra seldra lítra. Það eru nær einvörðungu léttir lagerbjórar frá stærstu íslensku 
framleiðendunum. Allur þorri bjórneyslunnar er Ijós lagerbjór með áfengisstyrk í kringum 5% 
frá stórum framleiðendum. Auðvelt aðgengi að þessum bjórum og lágt verð gera þá að 
fýsilegum kosti fyrir ungmenni enda má ætla að fyrstu kynni stórs hluta unglinga af áfengi 
séu í gegnum ódýra fjöldaframleidda lagerbjóra.

Handverksbrugghús
Handverksbrugghúsin íslensku, það er íslenskir framleiðendur aðrir en Ölgerðin og 
undirbrugghús hennar og Viking á Akureyri ásamt samstarfaðilum í Einstök, ráða yfir 2,3% 
íslenska bjórmarkaðarins í ÁTVR. Það er dvergvaxin tala og minnkar enn ef haft er í huga að 
af þessum 2,3% gnæfir Kaldi frá Árskógssandi yfir keppinauta sína með 1,1%. Kaldi er einn og 
sér nánast jafnstór og allir hinir smáframleiðendurnir samanlagt. í lítrum talið er einungis um 
477 þúsund lítra í heild að ræða af 20 milljón lítrum og þar af Kaldi með um 237 þúsund. 
íslenskur handverksbjór verður því að teljast afar lítill hlutur af bjórlítrum, líkt og áður sagði.

Til að setja þetta í annað samhengi voru heildar áfengisgjöld af bjórsölu í ÁTVR árið 2020 
7.254 milljónir. Áfengisgjöldin af bjórsölu þessa handverkshluta var einungis um 188 
milljónir. Það er að vísu 2,6% af heildaráfengisgjöldunum enda eru handverksbjórarnir alla 
jafna eilítið áfengari eins og vikið verður að.

Erfitt er að áætla hversu stór hluti af viðskiptum lítilla brugghúsa muni koma til með að vera 
„beint frá býli" ef af samþykkt frumvarpsins verður. Ágiskunin um 10-20% er ekki fráleitari 
en hver önnur. Sem dæmi má nefna að erfitt er að sjá Kalda sem hefur notið vaxandi 
vinsælda íVínbúðinni færa sigyfir í sölu frá bruggstað, nema að verulega litlu leyti. Þá 
stunda risarnir tveir, Ölgerðin og Víking Brugghús (CCEP) ekki smásölu, ekki er hægt að 
kaupa rútu af Pepsí eða fáeinar flöskur af Coke í smásölu þar. Þannig mætti gera ráð fyrir því 
að það yrðu einungis þessir allra smæstu aðilar sem myndu njóta góðs af þessum 
breytingum. Og trauðla yrði það hrein söluaukning heldur yrði hún að hluta til tilfærsla 
viðskipta frá ÁTVR til framleiðendanna sjálfra.



Af þessum tölum er þó Ijóst að um mjög óverulegan hluta af heildarsölu bjórs yrði að ræða. 
ÁTVR mun tæpast verða vart við breytinguna. Bjórarnir sem hér er um að ræða eiga það nær 
allir sameiginlegt að vera dýrari en gerist og gengur og sérviskulegri í stílum og 
hráefnisnotkun. Þeir eru fæstir við alþýðuskap og ætti allt þetta að draga verulega úr 
líkunum á því að óharðnaðir unglingar leiti í þessar veigar þótt færi kynni að gefast.

Líkleg áhrif frumvarps
Ef gengið væri út frá því að um hreina 15% (meðalvegurinn) söluaukningu yrði að ræða hjá 
öllum þessum smáframleiðendum, nema Kalda þar sem um 5% aukningu væri að ræða enda 
vandséð af hverju Kaldi ætti að draga úr árangri sínum íVínbúðinni, þýddi það mögulega 
aukningu upp á 47 þúsund lítra. Það er innan við 0,2% á heildar lítrum svo að um afar lítið 
magn er að ræða. Þá ítreka umsagnaraðilar þá skoðun sína að hér verði fremur um tilfærslu 
en aukningu að ræða. Þá má einnig setja þetta í samhengi við mannfjölda, 18 ára og eldri en 
þessir 47 þúsund lítrar væru um 16 cl. á mann á ári, eða um hálf lítil dós. Til að setja þetta í 
annað samhengi er þetta álíka og velta eins lítils til meðalstórs skemmtistaðar í miðborg 
Reykjavíkur í bjór á ári.

Þá ber að hafa í huga að flest þessara brugghúsa starfrækja nú þegar gestastofur þar sem að 
þau kynna framleiðslu sína á verklegan hátt fyrir gestum og gangandi. Engar vísbendingar 
eru um að stofur þessar hafi laðað til sín táninga á refilstigum eða að tengja megi 
ungmennadrykkju við þá staði og er sú hugmynd raunar fjarstæðukennd.

Eftir stendur hin nöturlega staðreynd málsins: íslenski handverksbjóriðnaðurinn er víðs fjarri 
því að vera sú efnilega og vaxandi iðngrein sem forsprakkar hennar vilja vera láta. Hún er 
langt frá því að vera sjálfbær heldur þrífst á þrotlausri sjálfboðavinnu og hugsjónaeldi 
þátttakenda sem líta svo á að óefnisleg borgun fyrir vel unnið starf sé ásættanleg umbun 
fyrir erfiðið. Þetta viðurkenna umsagnaraðilar þrátt fyrir að vera að öðru leyti miklir 
stuðningsmenn greinarinnar. íslensku smábrugghúsin eru ekki sú mögulega kveikja 
nýsköpunar og vaxtar sem sumir vilja vera láta en á sama hátt eru þau ekki minnsta 
lýðheilsuógn eins og aðrir óttast. Til þess eru þau einfaldlega of lítil og léttvæg.

Ef hins vegar horft er til Maine í Bandaríkjunum þar sem fyrir nokkru var leyft svipað 
fyrirkomulag og hér er rökrætt, sést hins vegar að þessi iðnaður gæti þrifist og blómstrað. Ef 
farið er íhöfðatölu reikninga má ráða afskýrslu sem unnin var af hagfræðideild ^University 
of Maine fyrir Samtök handverksbrugghúsa í því fylki (Main Brewers Guild) um hagræn áhrif 
handverksbrugghúsa að hér ættu til samanburðar að vera um 36 handverksbrugghús. í 
samtökum handverksbrugghúsa voru við síðustu uppfærslu um 25 félagar en það bætast við 
sífellt ný. Bein og afleidd störf gætu verið tæplega 700 í samanburði en töluvert vantar upp 
á slíkt hér. Skv. upplýsingum frá samtökum handverksbrugghúsa áætla þeir að einungis um 
200 störf bein og afleidd séu af iðnaðinum hér á landi. Það er því Ijóst að sala beint frá 
brugghúsi gæti haft jákvæðar efnahagslegar afleiðingar í för með sér. Þetta er ágætt að hafa 
í huga á tímum mikils atvinnuleysis tengdu ferðaþjónustu. En einnig þegar horft er til 
afleiðingasiðfræðinnar (nytjastefnunnar) hvar segir að velja skuli þá athöfn sem hámarkar 
samanlagða nytsemi fyrir þá er ákvörðunin varðar.

1 https://www.craftbrewingbusiness.com/wp-content/uploads/2019/01/2018-Economic-lmpact-Report.pdf
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Þó ber að taka fram að áhrifin hér verða alltaf hóflegri þar sem áfengisgjöld skekkja ávallt 
myndina. Framlegðin umfram að selja í ÁTVR er einungis 18% ef bjórinn á að kosta það sama 
og slíka álagningu er erfitt að finna flata á allar vörur, óháð veltuhraða.

Sölukerfi ÁTVR: Staðreyndir og mýtur
í umfjöllun um frumvarpið í fjölmiðlum, sem og í fyrstu umræðu þess á þinginu, hefur mikið 
borið á missögnum um ríkjandi sölukerfi áfengis á íslandi sem umsagnaraðilum finnst 
mikilvægt að leiðrétta.

Mörgum þátttakendum í umræðunni verðurtíðrætt um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins og 
rekstur hennar, sem er eðlilegt í Ijósi stærðar hennar á íslenska áfengismarkaðnum. Verra er 
að sú umfjöllun byggist oft á úreltum upplýsingum og sleggjudómum um rekstur 
fyrirtækisins. Sitthvað má finna að ÁTVR og gætu umsagnaraðilar haft um það langt mál. 
ÁTVR er rótgróin ríkisstofnun og sem slík stundum nokkuð þunglamaleg, einkum í augum 
utanaðkomandi, en fram hjá því verður ekki litið að sölukerfi hennar er fullkomlega 
gagnsætt og setur alla sölu- og framleiðsluaðila við sama borð. Raunar mætti rökstyðja að 
Vínbúðir ÁTVR séu fyrirheitna landið fyrir frjálshyggjufólk sem trúir á styrk óheftrar 
samkeppni.

Rökin fyrir þessu eru einföld: aðgangur að hillum verslana ÁTVR stendur öllum söluaðilum 
opið eftir sömu skilmálum og á sömu kjörum. Það er ósambærilegt við alla aðra 
smásöluverslun á íslandi, þarsem geðþóttaákvarðanir kaupmanna ráða því hvaða vörur eru 
teknar inn og hverjar ekki, innkaupsverð og álagning fylgja oftast nær duttlungum 
verslunarinnar sem að auki getur gert hver kyns kröfur til framleiðenda og dreifingaraðila 
um að viðkomandi sinni lagerhaldi, sjái um að koma vörunni í einstakar verslanir og raði 
þeim í hillur -  allt kröfur sem gera einyrkjum og smáfyrirtækjum verulega erfitt uppdráttar.

Hjá ÁTVR reiðir framleiðslu- eða innflutningsaðili einfaldlega fram skráningargjald fyrir sína 
vöru og hún er þar með tekin í reynslusölu í lykilverslunum. Byggt á frammistöðu hennar í 
sölu eykst svo dreifingin eftir margslungnum reglum, sem eru vissulega flóknar en þó öllum 
Ijósar niður í smæstu atriði. Niðurstaðan er sölukerfi sem hefur tryggt íslenskum kaupendum 
furðu fjölbreytt úrval og tryggt innlendum smáframleiðendum hámarks athygli fyrir vörur 
sínar -  innan þeirra hamlandi marka sem eru sú staðreynd að á íslandi er áfengi af 
sögulegum, menningarlegum og heilsufarslegum ástæðum skattlagt upp í rjáfur. Allur 
samanburður við lönd þar sem áfengir drykkir eru seldir í öðru skattaumhverfi er því 
fráleitur.

Þessu til viðbótar má einnig nefna að skv. skýrslu samkeppniseftirlitsins frá árinu 2012 (ekki 
fundust nýlegri gögn við þessa yfirferð) að þá var lægsta mögulega álagning á gosdrykki 25% 
og á safa 26% í stærstu stórmörkuðunum með mesta veltuhraðann. Hún er flöt 18% ofan á 
bjór hjá ÁTVR, þannig að leiða má líkur að því að álagning á áfengi myndi hækka verulega, 
einkum á þær vörutegundir sem hreyfðust hægar. Þá eru áfengisgjöldin líkt og áður sagði 
rúmir 7 milljarðar árið 2020 af bjórsölu eingöngu. Þannig er ótalinn fjármagnskostnaðurinn 
sem hlytist af því að lána þessa 7 milljarða í líðandi mánuð plús 20 daga líkt og tíðkast um 
viðskiptakjör víða. Hægt er að benda víða á dæmi en hægast er að skoða hálfan lítra af 
kolsýrðu vatni á allt að 395 krónur á algengnum útsölustöðum og bera saman við 0,5 lítra 
dós af vinsælasta 5% bjórnum, Egils Gull sem kostar 399 kr. í ÁTVR. Vatnið er kolsýrt beint á



flöskur meðan bjórinn er í kringum 20 daga í gerjun og lýtur þar að auki alls kyns strangari 
reglum um meðhöndlun.

Allt þetta leiðirtil þess að núverandi fyrirkomulag tryggir neytendum alltof gott bjórúrval á 
alltof lágu verði miðað við smæð markaðarins og ofurhá áfengisgjöld. Það er því í besta falli 
broslegt að fylgjast með þeim sem hafa áhyggjur af ofneyslu áfengis berjast gegn afnámi 
einkasölunnar á þeim forsendum að tilfærsla til frjálsa markaðarins myndi leiða til 
verðlækkana. Hið gagnstæða yrði nær örugglega raunin. Reynslan sýnir jafnframt að verð 
hefur bein áhrif á sölumagn bjórs. Við stórfelldar áfengisgjaldahækkanir í kjölfar hrunsins 
áramótin 2008/2009 hrundi bjórsalan þannig að það tók um 8 ára að ná sama magni í lítrum.

Staðhæfingar, sem heyrst hafa í umræðu um málið, þess efnis að smábrugghús eigi bágt 
með að koma vörum sínum í hillur ÁTVR í héraði, byggjast að mestu á gömlum dæmum frá 
þeim árum þegar sölukerfið var ósveigjanlegra. í dag hafa verslunarstjórar í einstökum 
útibúum mun meira svigrúm til að taka inn staðbundna framleiðslu enda er sú raunin í 
verslunum ÁTVR vítt og breitt um landið að framleiðsla heimamanna er í boði. Þetta getur 
hver sem er sannreynt með því að skoða vefsíðu Vínbúðarinnar sem ber af öllum 
heimasíðum á sviði smáverslunar í landinu með rauntímauppfærslum á birgðastöðu hverrar 
vöru eftir útibúum. Þá hefur Vínbúðin lengi boðið upp á endurgjaldslausa pöntunarþjónustu 
þannig að hægðarleikur er að fá hvaða vöru sem er senda hvert á land sem er.

Niðurstaða
Umsagnaraðilar benda á að til að tryggja að markmið frumvarpsins náist sem best gæti verið 
skynsamlegt að tiltaka að heimildin til áfengissölu út af stað miðist við framleiðsluvöru 
viðkomandi áfengisleyfishafa. Þannig yrði tryggt að ekki kæmi upp sú skringilega staða að 
handhafi áfengisframleiðsluleyfis í miðborg Reykjavíkur, sem jafnvel nýtti ekki leyfi sitt nema 
að takmörkuðu leyti, liti svo á að hann hefði frjálst leyfi til sölu á hvaða bjór sem er í 
neytendaumbúðum á sama tíma og samkeppnisaðila í næsta húsi væri stranglega bannað að 
selja út úr húsi. Þetta veldur að vísu vandamálum fyrir hin svokölluðu farandbrugghús (sem 
á nágrannatungunum eru kölluð sígaunabrugghús) sem leigja sér framleiðsluaðstöðu, en 
undirritaðirtreysta löggjafanum til að finna lausn sem tryggir anda þessa frumvarps.

Frumvarpið gerir ráð fyrir ýmsum takmörkunum sem umsagnaraðilar telja óþörf og bæta 
litlu við efni þess. Þannig eru viðmiðunartölur um áfengisprósentu þess bjórs sem heimilt er 
að selja með þessu móti upp á 12%. Bjórar sem falla utan þeirrar skilgreiningar eru örfáir og 
einu bjórarnir sem það gerðu á árinu 2020 eru framleiddir af Ölgerðinni. Að þeim 
meðtöldum eru lítrar af bjórum 12% og yfir að styrkleika 2.773 lítrar. Þessir bjórar eru flestir 
framleiddir með efnafræðilegum inngripum, svo sem með frystingu, eru eins og sést algjört 
jaðarfyrirbæri og illskiljanlegt hvers vegna tekur því að útiloka þá í löggjöf þessari. Fyrir utan 
það að einungis áfengisgjöldin af 12% bjór í 33cl umbúðum með álagningu ÁTVR og 
virðisauka er 543kr. Þar sem að framleiðslutími á svo sterkum bjórum telur oftar en ekki í 
árum að auki er verðlagning þess lags bjóra alla jafna þannig að ekki þarf að óttast að hann 
verðu keyptur í bílförmum. Á sama hátt er vandséð hvers vegna gera ætti greinarmun á bjór 
og öðrum mildum áfengistegundum sem framleiddar eru með gerjun, s.s. víni, sæder og 
miði. Þessar áfengistegundir eru framleiddar á íslandi í snefilmagni og lítil sanngirni í að 
undanskilja þær með löggjöfinni.



Varðandi sterkari áfengistegundir sem unnar eru með eimingu hafa umsagnaraðilar ekki 
sérlega stekrar skoðanir en sjá þó lítil rök fyrir að meðhöndla þær sérstaklega. Sú staðreynd 
að höfundar frumvarpsins í ráðuneytinu hafi sérstaklega horft til finnskrar löggjafar við smíði 
þess kann að hafa leitt þá nokkuð af leið enda er allt önnur og meiri hefð fyrir heima- og 
smáframleiðslu á brenndum drykkjum í Finnlandi en á íslandi.

Loks má nefna framleiðslumörk þau sem frumvarpið gerir ráð fyrir og nokkuð hafa verið 
rædd í opinberri umræðu. Það er ekki rétt sem staðhæft hefur verið að 500 þúsund lítra 
framleiðslumörk myndu útiloka Kalda, langstærsta smábrugghúsið, frá sölukerfinu. Á síðasta 
ári seldi Kaldi ekki nema 237 þúsund lítra í verslunum ÁTVR og þarf því stórkostlega 
söluaukningu til að hálfrar milljónar markið fari að bíta. Eigi síður eru slíkar áhyggju óþarfar 
enda eftir því sem framleiðandinn stækkar þeim mun minni hvati verður til að selja út frá sér 
í smásölu því að slíkt er mun dýrara en að afhenta vöruna til ÁTVR sem sér um allt ferlið í 
kjölfarið.

Umsagnaraðilar sjá þó lítinn tilgang með því að hafa slíkt hámark yfirhöfuð. Stóru 
bjórframleiðendurnir á íslandi, Ölgerðin og Vífilfell eru einfaldlega fyrirtæki af þeirri 
stærðargráðu að smásöluverslun á framleiðslu þeirra er utan kjarnastarfsemi þeirra. Á sama 
hátt og þessi fyrirtæki reka ekki sína eigin söluturna til að selja Kók og Pepsí, er engin ástæða 
til að ætla að þau sjái hag sínum borgið með með því að selja bjór í kippuvís út um 
bakdyrnar. Einu líkurnar á að þessi fyrirtæki teldu rökrétt að selja beint úr húsi myndi 
tengjast fágætri sérvöru, svo sem sælkerabjórum sem komnir væru úr sölu í ÁTVR. Vandséð 
er að slík sölumennska gengi gegn markmiðum frumvarpsins.

í Ijósi framangreindra athugasemda og að teknu tillti til þeirra leggja umsagnaraðilar til að 
frumvarpið verði samþykkt. Trú þeirra er sú að það verði til bóta fyrir íslenska 
smábrugghúsaiðnaðinn en jafnframt að þeir sem telja að það valdi byltingum til hins betra 
eða verra muni verða fyrir miklum vonbrigðum. Hér er um mál að ræða sem mun hafa 
hverfandi áhrif á heildarneyslu áfengis í landinu, er síst til þess fallið að leiða ungmenni á stig 
glötunar og eykur ekki aðgengi að áfengi að neinu ráði. Hins vegar mun þetta styðja við 
rekstrargrundvöll smærri brugghúsa, einkum í brothættari byggðum án þess að fara fram úr 
hófi, þar sem áfengisgjöldin eru líklega þau hæstu á vestrænu bóli hérlendis. Dæmin hafa 
sýnt að slíkt er mun áhrifaríkara en fjöldi útsölustaða.
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