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Reykjavík, 4. mars 2021

Nefndasvið Alþingis
b.t. allsherjar- og menntamálanefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefndasvid@althingi.is

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

Hinn 4. febrúar síðastliðinn lagði dómsmálaráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga um 
breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998, (þskj. nr. 850 í 504. máli). Eins og efnistilgreining 
frumvarpsins ber með sér felur frumvarpið í sér tillögu um undanþágu frá einkaleyfi Áfengis- 
og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis til neytenda, þ.e. lagt er upp með að heimila 
smærri brugghúsum að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað. Í I. kafla greinargerðar 
frumvarpsins er eftirfarandi umfjöllun um tilgang þess að finna:

Frumvarpinu er ætlað að styðja við smærri brugghús, sérstaklega á landsbyggðinni, en 
umtalsverð gróska hefur verið hérlendis í bruggun áfengs öls á síðastliðnum árum. Þannig 
eru tugir smærri brugghúsa starfandi um allt land, sem framleiða fjölbreytt úrval afurða með 
skírskotun til íslenskrar menningar og staðhátta. Við gerð frumvarpsins var meðal annars 
horft til lagasetningar annars staðar á Norðurlöndunum en í nágrannalöndum Íslands er 
smærri brugghúsum almennt heimilt að selja áfengt öl í smásölu, þó með mismunandi 
takmörkunum. Sérstaklega var horft til lagasetningar í Finnlandi en árið 2018 tóku gildi lög 
þar í landi sem heimila sölu áfengs öls á framleiðslustað í smásölu til neytenda með 
ákveðnum takmörkunum.

Efni frumvarpsins hefur verið tekið til umfjöllunar á vettvangi SVÞ -  Samtaka verslunar og 
þjónustu og er talin ástæða til að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum. 
Umfjölluninni verður þannig háttað að fyrst er fjallað um grundvallartillögu SVÞ frá 14. júní 
2019, þau efnisatriði sem þykir vanta í frumvarpið, þá um ríkjandi aðgengi að smásölumarkaði 
fyrir áfengi, áhrif frumvarpsins og að lokum sett fram afstaða SVÞ.

Að framangreindu sögðu er rétt að taka fram að SVÞ hafa í gegnum tíðina lagt ríka áherslu á 
aukið verslunarfrelsi enda er tilgangur samtakanna m.a. að stuðla að framförum í verslun og 
þjónustu, bættum starfsskilyrðum og aukinni samkeppnishæfni.

Grundvallartillaga SVÞ

Hinn 14. júní 2019 sendu SVÞ velferðarnefnd Alþingis umsögn um 110. mál á 149. 
löggjafarþingi en í því frumvarpi var gerð tillaga að takmörkuðu afnámi einkaleyfis ÁTVR til 
smásölu áfengis.1 Lögðu SVÞ til að afnámið yrði ríkara en mundi eiga sér stað í nokkrum 
skrefum, á nokkrum tíma og með aðlögun í huga. Tillagan kemur fram á eftirfarandi mynd.

1 https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-5769.pdf
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Í fyrsta áfanga tillögunnar er að finna þrjú skref sem gert var ráð fyrir að yrðu tekin samhliða, 
þ.e. að heimilað yrði að (1) selja öl og vín í brugghúsum, (2) að selja öl og léttvín í 
sérverslunum, og (3) að selja öl og léttvín í netverslunum. Sé efni frumvarpsins borið saman 
við framangreinda tillögu fellur efni frumvarpsins einvörðungu að takmörkuðu leyti að einum 
þætti fyrsta skrefs tillögunnar, þ.e. (1) að heimilað verði að selja öl í brugghúsum, en þó ekki 
léttvín.

Tillaga SVÞ grundvallaðist á því að andstaða við breytingar á fyrirkomulagi smásölu áfengis 
virtist fyrst og fremst helgast af óvissu en óvissu yrði aðeins eytt með vissu sem gæti fengist 
með reynslu. Var tekið fram að reynsluna af hverju skrefi mætti nýta við undirbúning næsta 
skrefs. Við vinnslu tillögunnar var litið til þróunar sem hefði orðið og mundi verða í 
verslunarháttum, m.a. í ljósi aukinnar sjálfvirkni.

Það sem á vantar

Eins og áður segir inniheldur frumvarpið tillögu um að heimila smærri brugghúsum að selja 
áfengt öl í smásölu á framleiðslustað. Á undirbúningsstigum voru drög að frumvarpinu birt í 
tvígang á samráðsgátt stjórnvalda, Ísland.is, að hluta til með öðru efni2 en við þau tilefni var 
lagt til að með takmörkunum yrði heimilaður rekstur innlendra vefverslana með áfengi í 
smásölu til neytenda. Til grundvallar þeirri tillögu lágu þau rök að æskilegt væri að jafna stöðu 
innlendrar og erlendrar verslunar í ljósi þess að almenningi væri heimilt að versla áfengi í 
gegnum netverslun frá útlöndum og flytja til landsins til einkaneyslu á meðan slík verslun væri

2 Sjá á vefslóðunum https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2789 og 
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2624.
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ekki heimil í netverslun sem væri starfrækt hér á landi. Var eftirfarandi m.a. tekið fram í 
umfjöllun um tilefni og nauðsyn lagasetningar:

Í gildandi lagaumhverfi, þar sem Íslendingar geta pantað áfengi heim að dyrum úr erlend- 
um áfengisverslunum, hafa innlendir áfengisframleiðendur reynt að mæta þörfum neytenda 
með því að bjóða upp á sömu þjónustu. Dæmi eru um að innlendir framleiðendur áfengis 
selji vörur sínar til erlendra vefverslana. Vörurnar eru svo seldar áfram til íslenskra 
neytenda í gegnum erlendu vefverslunina. Þannig hefur varan verið flutt frá Íslandi í þeim 
eina tilgangi að vera send aftur til landsins, með tilheyrandi kostnaði og losun 
gróðurhúsalofttegunda. Ljóst er að þetta fyrirkomulag felur í sér ójafnræði fyrir bæði 
íslenska áfengisframleiðendur og innlenda verslun. Gildandi lagaumhverfi gerir neytendum 
kleift að versla áfengi að vild frá erlendum áfengisverslunum, aðallega á netinu, án þess 
að þeim sé heimilt að gera slíkt hið sama í innlendri vefverslun. Með því að heimila innlenda 
vefverslun með áfengi er lagaleg staða innlendrar og erlendrar vefverslunar með áfengi 
jöfnuð. Erfitt er að réttlæta bann við atvinnurekstri er varðar sölu á vöru sem almenningur 
getur flutt inn að vild til einkaneyslu.

Ef tekið er mið af þróun netverslunar að undanförnu hefur sennilega aldrei verið eins brýnt að 
brugðist verði við því ójafnræði sem hlýst af núverandi fyrirkomulagi, þar sem aðgangur 
erlendra netverslana að íslenskum neytendamarkaði er ótakmarkaður en aðgangur innlendra 
netverslana bannaður.

Íslensk netverslun jókst verulega milli áranna 2019 og 2020 og nam vöxturinn t.d. um 368% á 
milli nóvember 2019 og sama mánaðar 2020 samkvæmt upplýsingum frá Rannsóknasetri 
verslunarinnar. Á heimasíðu setursins segir m.a.:

Velta vex hinsvegar í öllum helstu vöruflokkum vefverslunar milli ára. Neysla í 
stórmörkuðum og dagvöruverslun vex hlutfallslega mest á milli ára, alls +282%, verslanir 
með heimilisbúnað +239% og lyfja-, heilsu- og snyrtivöruverslanir +217%.3

Velta stórmarkaða og dagvöruverslana nam einum milljarði á netinu og álíka mikil velta var 
á netinu með föt. Raf- og heimilistækjaverslanir veltu 1,6 milljarði í gegn um Íslensk kort og 
verslanir með heimilisbúnað tæpum 1,3 milljörðum.4

Það gefur auga leið að eftir því sem notkun íslenskra neytenda á netverslun eykst batna 
forsendur til rekstrar netverslana sem selja Íslendingum vörur. Fleiri netverslanir munu því 
óhjákvæmilega taka að líta til íslensks neytendamarkaðar. Á heimasíðu Hugsmiðjunnar er 
fjallað um markaðsrannsókn sem EMC rannsóknir gerðu í samstarfi við Hugsmiðjuna og þar 
kemur eftirfarandi m.a. fram:

Netkaup eru mjög almenn á Íslandi og kaupa langflestir einhverja vöru eða þjónustu í 
gegnum netið (96%). Meira en tveir af hverjum þremur kaupa oft eða stundum í gegnum 
netið.

Við sjáum að Þúsaldarkynslóðin sker sig úr þegar kemur að netverslun og X-kynslóðin 
kemur þar á eftir.

3 Sjá frétt á vef Rannsóknaseturs verslunarinnar: https://www.rsv.is/post/innlend-kortavelta- 
j%C3%B3kst-milli-%C3%A1ra-%C3%AD-jan%C3%BAar
4 Sjá frétt á vef Rannsóknaseturs verslunarinnar: https://www.rsv.is/post/sprenging-%C3%AD- 
netverslun-%C3%AD-n%C3%B3vember
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Flestir gera ráð fyrir að auka kaup í gegnum netið á næstu árum. Meira en tveir af hverjum 
þremur gera ráð fyrir að auka netkaup sín og 30% að þau standi í stað. Mjög fáir gera ráð 
fyrir að þau minnki.

Þegar eru starfræktar sérstakar leitarsíður vegna vínkaupa á netinu, t.d. Wine-Searcher.com.

Find and price
wines, beers and spirits across online stores

Offers Search >✓ V in tage  and W ine N am e

Leitarvél Wine-Searcher.com er orðið mjög handhæg og er nú fáanlegt sem smáforrit (app) 
sem gerir neytendum fært að skoða og panta vín í gegnum snjallsíma nær hvar og hvenær 
sem er.

The premier cru of wine apps. 

Wine-Searcher on your phone

Download the free app to find more.

Neytendum stendur jafnframt til boða að kaupa vín á tilboðskjörum enda er það meðal þeirra 
leitarflokka sem sérstaklega eru birtir í leitarvélinni.

Þegar eru starfræktar nokkuð öflugar netverslanir með öl og vín erlendis, t.d.:

• Wtso.com
• Invino.com
• GreatWine2U.com
• supervin.dk
• jyskvin.dk
• vinoteket.se

Nokkur fyrirtæki selja vín aðeins á netinu - svo sem Wine.com, ShopWineDirect.com og 
Vinfolio.com. Yfirleitt er unnt að kaupa vín á nokkuð viðráðanlegu verði í netverslunum og 
jafnvel án flutningskostnaðar séu innkaupin nægileg að umfangi. Meira að segja vefverslun 
Amazon í Bretlandi selur vín til Íslands og virðist samkvæmt upplýsingum SVÞ innheimta
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íslenska skatta og gjöld í innkaupaferlinu og standa skil á þeim fyrir hönd íslenskra 
viðskiptavina.

Islenskir aðilar sem starfa erlendis selja vín hingað til lands og starfrækja í því skyni vefsíður 
á íslensku.

Þá hefur fjöldi vínklúbba sprottið upp á netinu sem gera út á vínáskrift og reglulegar 
vínsendingar erlendis frá.
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Til að endurspegla þróunina enn betur er rétt að benda á að sprottið hafa upp fyrirtæki erlendis 
sem sérhæfa sig í sölu netverslunarlausna fyrir vínseljendur.

Af framangreindu leiðir að markaður fyrir netverslun með öl og vín erlendis frá er mjög virkur 
og landamæri Íslands eru slíkum aðilum lítill tálmi. Á alþjóðavísu hefur fyrirkomulag verslunar 
tekið breytingum sem hafa verið farvatninu. Á eftirfarandi mynd5 má t.d. sjá hvernig fjöldi 
hefðbundinna verslunarstarfa staðnaði í Bandaríkjunum á árinu 2016 og tók að dragast saman 
árið eftir.

5 Sjá á vefslóðinni https://www.hiringlab.org/2018/10/25/retail-iob-growth-slowed-in-q3/. Rétt er að taka 
fram að orðalagið „Brick and Mortar“ vísar til hefðbundinnar smásöluverslunar.
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Á móti má sjá á á eftirfarandi mynd6 hvernig umfang netverslunar hefur þróast á alþjóðavísu 
frá 2014 ásamt spá til og með árinu 2023.
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Þá ber eftirfarandi mynd7 með sér að áhugi á netverslun með áfengi hefur vaxið í huga 
neytenda á tímum heimsfaraldurs COVID-19 en búist er við því að sá áhugi mun ekki aðeins 
verða áfram til staðar að faraldrinum afloknum heldur halda áfram að aukast.

How often do you shop for wine online?

•  Ntvtr

■ Setdom

88%

■  Moat o f th « tim «

6 Sjá á vefslóðinni https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/.
7 Sjá á vefslóðinni https://www.marketwatchmag.com/wine-e-commerce-sales-move-mainstream- 
during-pandemic/.
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Til viðbótar er rétt að geta þess að í ljósi eðlis netverslunar hafa komið fram vísbendingar um 
að það halli á innlenda framleiðslu þegar kemur að vöruvali. Ætla verður að aukið umfang 
erlendrar netverslunar hér á landi án þátttöku innlendra netverslana muni hafa margföld slík 
áhrif.

Samandregið hefur umfang netverslunar aukist hröðum skrefum undanfarin ár og þá ekki síst 
vegna áhrifa sóttvarnaráðstafana í ljósi heimsfaraldurs COVID-19. Ljóst er að erlendis eru 
verulegar forsendur til að stunda netverslun með áfengi. Í raun sætir netverslun ekki verulegum 
takmörkunum vegna landamæra, unnt er að starfrækja slíka verslun nær allsstaðar og þjóna 
nær öllum markaðssvæðum. Eftir því sem tímanum vindur fram mun hlutdeild erlendrar 
netverslunar með áfengi innanlands aukast. Sú aukning verður óhjákvæmilega á kostnað 
innlendrar smásölu. Aðgengi innlendra neytenda að áfengi hefur aukist með fjölgun 
útsölustaða ÁTVR og síðar tilkomu erlendra netverslana. Næsti kafli er hins vegar hafinn með 
auknu umfangi netverslunar erlendis frá. Að óbreyttu mun íslensk netverslun ekki taka þátt og 
virkni smásölufyrirkomulagsins innanlands í raun verða til þess að hægt og rólega dregur úr 
innlendri smásölu áfengis. Hætt er við að samdrátturinn komi niður á innlendum framleiðendum 
áfengis.

Takmarkað aðgengi að smásölumarkaði

Eins og fram hefur komið nýtur ÁTVR einkaréttar til smásölu áfengis innanlands á grundvelli 
ákvæða 10. gr. áfengislaga, nr. 75/1998. Eru þannig reistar verulegar hömlur við verslunarfrelsi 
með þessa verslunarvöru. Leiðir framleiðenda og innflytjenda til að koma áfengi á framfæri við 
neytendur eru ávallt í gegnum þá sem selja eða veita áfengi í atvinnuskyni, þ.e. til 
veitingamanna, tollfrjálsra verslana eða ÁTVR. Að reglum áfengislöggjafarinnar slepptum er 
sala áfengis til veitingamanna fyrst og fremst viðfangsefni samninga- og kröfuréttar. Sala til 
tollfrjálsra verslana er háð skilyrðum sem koma fram í tollalöggjöfinni. Sala áfengis til ÁTVR
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fellur hins vegar undir gildissvið laga um verslun með áfengi og tóbak, reglur stjórnsýsluréttar 
og ákvæði EES-samningsins, þ.m.t. 16. gr. samningsins sem setur innkaupum ÁTVR tiltekin 
mörk. Í því ljósi hafa ÁTVR verið settar viðamiklar vöruvalsreglur með reglugerð nr. 1106/2015, 
um vöruval, innkaup og dreifingu ÁTVR á áfengi, með síðari breytingum.

ÁTVR er opinber stofnun sem sinnir smásölu áfengis undir stjórn fjármála- og 
efnahagsráðherra og hefur m.a. það lögbundna hlutverk að annast innkaup og smásölu 
áfengis í áfengisverslunum sínum. Álagning áfengis er lögbundin, 12-18%, og vöruverð skal 
vera hið sama um land allt. Við útgáfu ársskýrslu ÁTVR 2019 voru áfengisverslanir 
stofnunarinnar 51 talsins og 5.366 einstaklingar að meðaltali um hverja verslun.

Í III. kafla reglugerðar nr. 1106/2015 er áfengi í smásölu skipt í fjóra flokka, þ.e. reynsluflokk, 
kjarnaflokk, tímabilsflokk og sérflokk. Í tímabilsflokk og sérflokk fellur áfengi sem eru tengdar 
tilteknum árstíma og vörur sem ætlað er að tryggja fjölbreytileika og gæði í vöruúrvali ÁTVR 
og kalla mætt sérvörur. Kjarnaflokkur er aðalsöluflokkur ÁTVR og er ætlaður vörum sem njóta 
mikillar og stöðugrar eftirspurnar. Í reynsluflokk fellur áfengi sem ÁTVR tekur í sölu til reynslu, 
þ.e. að hámarki í 16 mánuði. Slíkt áfengi getur flust í kjarnaflokk ef sala þess er nægileg.

Hið opinbera er traustasti viðskiptavinur söluaðila vara og þjónustu á Íslandi en eins og áður 
segir er álagning áfengis í áfengisverslunum ÁTVR lögbundin og verðlagning hin sama um 
land allt. ÁTVR tekur á móti vörum til dreifingar og sölu í verslunum stofnunarinnar að 
Stuðlahálsi í Reykjavík. Að meginstefnu er engum öðrum heimilt að selja áfengi í smásölu 
innan tollsvæðis ríkisins.

Áhrif frumvarpsins

Verði frumvarpið samþykkt án breytinga verður sú staða uppi að möguleikum til smásölu 
áfengis mun fjölga. Í stað þess að ÁTVR sitji ein að einkaréttinum mun innlendum 
framleiðendum, sem framleiða minna en 500.000 lítra af áfengi á almanaksári, verða heimilt 
að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað að fengnu framleiðslusöluleyfi. Þar með mun svo 
einhverju nemi draga úr aðgangstakmörkunum að smásölumarkaði hérlendis.

Undir þessum kringumstæðum munu hins vegar skapast ýmis álitamál og meðal þeirra eru að:

• Hvati mun skapast til að reka ölframleiðslu í minni einingum, þ.e. einingum sem 
framleiða undir 500 þús. lítra magnmörkum.

• Álitamál munu skapast um hvort fyrirkomulagið komi með misjöfnum hætti niður á 
innflytjendum áfengs öls og innlendum framleiðendum og það fari þannig í bága við 
ákvæði EES-samningsins.

Afstaða SVÞ

SVÞ eru jákvæð í garð efnisatriða frumvarpsins en telja þó ekki nægilega langt gengið í átt til 
aukins verslunarfrelsis.

Í ljósi þróunar verslunarhátta má segja að fjarvera heimildar til sölu öls og léttvíns í netverslun 
innanlands sé tímaskekkja sem eigi eftir að draga úr tækifærum innlendra framleiðenda og 
innflytjenda þegar tímanum vindur fram.
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Taka áfengis til sölu í verslunum ÁTVR felur í sér úthlutun takmarkaðra gæða undir 
kringumstæðum þar sem viðskiptin við kaupandann eru einföld, hagnaðarvon góð, dreifingar- 
og sölukerfi rótgróin og viðskiptaöryggi mikið. Þeim sem þegar eru í viðskiptasambandi við 
ÁTVR dettur því ekki í hug að styðja breytingar á fyrirkomulaginu, þeir búa einfaldlega við 
stöðugar og nokkuð þægilegar aðstæður og aðhyllast því eðlilega ekki breytingar.

Sú tilhliðrun sem felst í frumvarpinu snýr að hagsmunum afmarkaðs hóps innlendra 
framleiðenda. Hætt er við að afleiðingin verði sú að komið verði á kerfi þar sem stærri 
framleiðendur og innflytjendur sitja nær einir um hituna í vöruvali ÁTVR en innlendir 
ölframleiðendur sitji að smásölumarkaði fyrir séröl. Ætla verður að álitamál muni skapast um 
hvort sú staða samræmist skuldbindingum okkar samkvæmt EES-samningnum.

Tillögur samtakanna frá 14. júní 2019 grundvölluðust á sjónarmiðum um varfærni og jafnræði 
að teknu tilliti til sjónarmiða sem liggja að baki áfengisstefnunni, þ.e. færslu áfengisneyslu úr 
sterku víni í öl og léttvín. Með frumvarpinu er fyrsta skrefið aðeins stigið að litlum hluta en ekki 
gætt að því að tryggja jafna stöðu leikenda á markaði.

Í ljósi framangreinds lýsa SVÞ því yfir að þau geta þá aðeins stutt afgreiðslu 
frumvarpsins að því verði breytt í þá veru að innlend netverslun með öl og léttvín verði 
heimiluð samhliða því að innlendum framleiðendum verði heimiluð smásala á 
framleiðslustað.

Í framangreindu samhengi leyfa SVÞ sér enda umsögn þessa á að rifja upp merkilega hluta af 
þingræðum Jónasar Árnasonar og Sigurlaugar Bjarnadóttur alþingismanna í umræðum um 
tillögu til þingsályktunar um litasjónvarp frá 98. löggjafarþingi (þskj. 49 í 48. máli) :

(Jónas)

Herra forseti. Margur er hégóminn, sem ríður húsum hjá þessari þjóð og mörg fordildin, 
sem íslendingar ana eftir öðrum þjóðum. Skelfileg er sú árátta þeirra að þurfa endilega að 
kalla yfir sig hverja þá plágu fordildarinnar sem þjakar aðrar þjóðir.

Sjónvarp er mikil plága með ýmsum þjóðum. Til eru lönd þar sem vísindamenn rekja marga 
verstu sálarkvilla fólks til þessarar plágu. Í slíkum löndum hellist sjónvarpsefni frá mörgum 
stöðvum dag og nótt yfir unga sem gamla. Til eru þeir sem halda því fram að sjónvarp sé 
líka orðið plága hér á landi. Ég tek ekki undir það.

Enda þótt sjónvarpið hafi ýmsa galla, þá hefur það marga kosti líka. Og það er a.m.k. mikil 
bót í máli að hér er aðeins sjónvarpað á kvöldin og ekki nema 6 kvöld í viku. Þjóðin er alveg 
laus við sjónvarp einn dag vikunnar og þar að auki einn mánuð á sumrin. Skynsamt fólk, 
sem kemur hingað frá þeim löndum þar sem sjónvarpið er orðið hvað verst plága, segir að 
þetta sé að sínum dómi einn helsti kosturinn við íslenskt þjóðfélag, þessi takmörkun á 
sjónvarpsútsendingum. Hitt er svo alveg vist, að kröfur um lengdan útsendingartíma 
sjónvarps munu að sjálfsögðu magnast, kröfur um fleiri stöðvar, frjálst sjónvarp, og 
sporgöngumenn slíkra hugsjóna mun ekki skorta skrautleg rök. Erum við íslendingar ekki 
vestræn lýðræðisþjóð? Hví skyldum við ekki fá að njóta sjónvarps til jafns við aðrar 
vestrænar lýðræðisþjóðir? Eða er nokkur þjóð raunverulega frjáls sem ekki á þess kost að 
glápa á sjónvarp frá morgni til kvölds? Og hégóminn mun magnast að sama skapi og 
fordildin sem er að verða eitt sterkasta aflið í þjóðfélagi okkar.
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Ég lýsi andstöðu minni við þessa þróun. Ég lýsi andstöðu minni við þá viðleitni að gera 
sjónvarp á Íslandi að sams konar plágu og sjónvarpið er orðið víða um heim. Tilefnið, sem 
ég nota til að gefa þessa yfirlýsingu, er sú þingsályktunartillaga sem hér liggur fyrir. Þessi 
tillaga gerir að vísu ekki ráð fyrir lengingu á útsendingartíma sjónvarps hér á landi, en þetta 
er hégómatillaga, fordildartillaga.

Ég hef átt þess kost að horfa á litasjónvarp erlendis. Venjulega hafa litirnir verið svo bjagaðir 
og svo afskræmdir og svo fjarri öllum eðlilegum litum að hefur verið til stórra leiðinda á að 
horfa —  og reyndar átakanlegt stundum. Einu sinni sá ég sjálfan Bandaríkjaforseta með 
heiðgul eyru og grænt nef. Stundum kemst ólag á litaútsendinguna og þá kemur myndin 
allt í einu í svarthvítu upp á gamla móðinn og mikið verður maður þá feginn. En þetta breytir 
að sjálfsögðu engu um það að almenningur í þessum löndum, þar sem ég hef séð slíkt 
sjónvarp, sækist mjög eftir litasjónvarpi. Hinir ríku eru að sjálfsögðu ekki í neinum 
vandræðum með að útvega sér litasjónvarpstæki, og hinir fátæku spara við sig helstu 
lífsnauðsynjar til að geta eignast slík tæki, því fordildin þjakar einnig þá fátæku í þessum 
löndum þar sem allir eru meira og minna truflaðir af auglýsingabrambolti gróðaafla. 
Kapphlaupið um hégómann, stöðutáknin, —  litasjónvarpið er eitt stöðutáknanna, —  þetta 
kapphlaup er þreytt í öllum stéttum og allir eiga það sammerkt að sjá ekki eða vilja ekki sjá 
að margt af sjónvarpsefninu og kannske flest af því kæmi miklu betur út í svarthvítu upp á 
gamla móðinn. Nei, við höfum margt miklu, miklu þarfara að gera heldur en að fara að 
koma á hjá okkur litasjónvarpi.

[..]

(Sigurlaug)

Herra forseti. Fordildartillaga var einkunnin sem þetta hv. þingmál fékk hjá háttvirtum 5. 
þingmanni Vesturlands. Ég hlýt að játa að ég er þessum háttvirtum þingmanni sammála 
um mjög margt sem hann sagði, og við erum þó a.m.k. þrír yfirlýstir þingmenn í háttvirtri 
neðri deild Alþingis sem eigum bágt með að skilja ásókn fólks í litasjónvarp. Það litla sem 
ég hef séð af litasjónvarpi erlendis hefur mér fundist nákvæmlega eins og háttvirtur 
þingmaður Jónas Árnason lýsti því: afskræmdir, ósannir gervilitir sem í mörgum tilfellum 
geta skemmt myndefnið sem um er að ræða. En hvað um það, ég ætla að hafa um þetta 
örfá orð og ég ætla að styðja þessa tillögu. Ég ætla að styðja hana, og meginrök mín fyrir 
því, að ég styð hana, eru þau, að ég tel loksins hilla undir einhverja möguleika á því að 
sjónvarpinu verði gert fjárhagslega kleift að endurbæta svo dreifikerfi sitt, að því langþráða 
og sjálfsagða takmarki verði náð að þetta menningartæki —  skulum við segja —  nái til allra 
landsmanna.

[..]

Ég styð þessa tillögu vegna þess að mér fyndist óraunsætt að standa á móti henni eftir því 
hvernig mál hafa þróast. Og ég treysti því, að háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur standi 
við þau orð sem hann lét falla í framsögu sinni og túlkuðu greinilega einlægan áhuga á því 
að þetta takmark okkar dreifbýlismanna náist, að sjónvarpið nái til helst allra á Íslandi sem 
á annað borð vilja hafa það á heimilum sínum.
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Virðingarfyllst, 

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Andrés Magnússon 
framkvæmdastjórí

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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