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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (sala á 
framleiðslustað) -  504.mál.

Embætti landlæknis þakkar veitt tækifæri á að veita umsögn um málið sem snýr að því að lagt er 
til að smærri brugghúsum verði gert kleift að selja áfengt öl í smásölu beint til neytenda að 
tilteknum skilyrðum uppfylltum.

Embætti landlæknis undirstrikar mikilvægi þess að allar breytingar á málaflokknum kalla á 
heildræna nálgun og að erfitt geti verið að einblína á einstakar aðgerðir án þess að sérstaklega sé 
fjallað um mat á áhrifum, bæði tilætluðum og óvæntum. Embættið leggur til að breytingar eins og 
þær sem koma fram í frumvarpinu verði ekki innleiddar nema sem hluti af opinberri stefnu um 
málaflokkinn, þá annað hvort í uppfærðri Stefnu í áfengis- og vímuvörnum (rann út 2020) eða í 
nýrri stefnu.

Um er að ræða breytt fyrirkomulag um aukið aðgengi að áfengi sem getur leitt til aukinnar kröfu 
um frekari breytingar eða tilslakana á því annars góða fyrirkomulagi sem um ríkir góð sátt, og 
þannig að aðgengi að áfengi verði aukið enn frekar með tilslökunum á áfengisstefnunni.

Samkvæmt sölutölum um áfengi á vef Hagstofunnar hefur sala áfengis haldist nokkuð stöðug 
undanfarin ár. Heildarsalan hefur þó aukist verulega úr 4,53 ltr. árið 1988 í 7,72 ltr. af hreinu 
áfengi árið 2018 á íbúa 15 ára og eldri.

Embættið hvetur til að unnið verði að heildrænni stefnumótun í málaflokknum og varar við 
breytingum sem geta leitt til enn frekari tilslökunar án þess að fyrir liggi rammi eða umgjörð sem 
tekur tillit til forvarna og lýðheilsu. Í því samhengi vill embættið benda á verkefni 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, SAFER, sem ætlað er að draga úr áfengistengdum skaða með 
ýmsum stjórnvaldsaðgerðum. Meðal aðgerða má nefna takmarkanir á aðgengi að áfengi og bann 
eða víðtækar takmarkanir á auglýsingum, kostun og markaðssetningu á áfengi.

Eftirfarandi spurningar og vangaveltur vakna þegar frumvarpið er lesið:
• Hvaða rök liggja fyrir viðmiði um 12% af hreinum vínanda?
• Mætti minnka styrkleika þess öls sem fellur undir leyfið?
• Hvernig verður tryggt að haldið verði utan um sölutölur?
• Hvernig verða áhrifin metin t.d. með tilliti til skaðlegra áhrifa og aukinnar sölu?
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• Styrkja þarf enn frekar bann við auglýsingum, markaðssetningu og eftirliti með meintum 
brotum á banninu. Kanna þarf möguleika á að heilbrigðiseftirlitið sinni slíku eftirliti þar sem 
það sinnir nú þegar eftirliti með auglýsingum á tóbaki.

• Æskilegt að setja takmarkanir á hæfilegt magn sem kaupa má í hvert skipti.
• Tryggja þarf að ekki verði unnt að vera með tilboð eða tilboðsverð.

Að lokum vill embættið taka fram að sérfræðingar þess eru reiðubúnir til að vera stjórnvöldum til 
ráðgjafar um þessi áform eins og kveðið er á um í lögum um landlækni og lýðheilsu.

Virðingarfyllst,

Kjartan Hreinn Njálsson 
aðstoðarmaður landlæknis
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Sérfræðingur á lýðheilsusviði
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