
Nd. 647. Fmmvarp

til laga um ölgerð og ölverzlun.

Frá tolllaganefndinni.

1- gr-
Ölgerð til útsölu má enginn stunda hér á landi, nema fengið hafi 

einkaleyfi til ölgerðar. Landsstjórnin veitir leyfið um tiltekið árabil, og getur 



það náð til þeirra öltegunda, er flytja má til landsins samkvæmt 1. gr. 
laga 30. júli 1909 um aðflutningsbann á áfengi.

2. gr.
Leyfið veitist bæjarstjórn Reykjavikurkaupstaðar, og skal hún hata rétt 

til, með samþykki landsstjórnarinnar, að fá það í hendur innlendu hlutafélagi, 
er hafi ráð á nægu stofnfé og sérþekkingu, til þess að framkvæmd fyrirtækis- 
ins sé vel borgið. Bæjarstjórnín má ekki við afhending einkaleyfis áskilja sér 
endurgjald eða neins konar hagnað um fram það, sem leiðir at því, að fyrir- 
tækið er stofnað og rekið á kaupstaðarlóðinni.

3. gr.
Leyfið skal bundið þessum skilmálum:

a. Að landsmönnum gefist kostur á, að skrifa sig fyrir hlutum i félaginu, er 
nemi eigi minna en 2/s hlutafjárins.

b. Að félagið eftir eitt ár frá því, er það tekur til starfa, greiði landssjóði 
árgjald af framleiðslunni, er eigi sé minna en 2 aurar fyrir hvern litra öls, 
og fari gjaldið hækkandi á nokkurra ára bili, uns það nemur helmingi 
aðflutningstolls, er gildir á hverjum tima.

c. Að landssjóður fái % af gróða félagsins, eftir að greiddir eru 5% vextir 
af hlutafénu, og 9/io af gróðanum, þá er hluthafar hafa fengið 10% ágóða.

4. gr.
Leyfishafa má einnig veita einkarétt til þess, innan bæjarfélags Reykja- 

vikur, að verzla með útlendar öltegundir, sem að lögum er leyft að flytja til 
landsins. Slikan einkarétt má þó ekki veita, nema trygging sé fyrir þvi, að 
hið opinbera njóti hæfilegs hluta af verzlunararðinum af aðfluttu öli, og jafn- 
framt sé sæmilega séð fyrir hagsmunum neytenda. Sá hluti ágóðans, er hér 
ræðir um, skiftist til helminga milli landssjóðs og bæjarsjóðs Reykjavíkur.

5- gr.
Ef bæjarstjórn Reykjavikur hefir ekki innan tveggja ára frá þvi, er lög 

þessi öðlast gildi, notað sér leyfið, má veita það annari bæjarstjórn eða sveitar- 
stjórn hér á landi með sömu skilmálum.

6. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara um einkarétt varða sektum alt að 

1000 kr. Mál út af téðum brotum skal farið með sem almenn lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Með lögum 12. janúar 1900 er bannað að brugga bjór hér á landi, en 

leyft að brugga hvitöl og aðrar öltegundir, sem ekki eru staðjastaðar. Þetta 



leyfi hefir hingað til ekki verið hagnýtt til atvinnureksturs, og eru því engir 
örðugleikar á þvi, að veita einkaleyfi til ölgerðar, en með þeim hætti má fá 
auknar tekjur fyrir landssjóð og fleiri hagsmuni.

Ef áfengisbannlögin koma lil framkvæmda, er það sérstök hvöt til þess, 
að reynt verði að styðja innlenda atvinnu við tilbúning á hvitöli og öðrum 
óstaðjöstuðum öltegundum (»skattirjálsu« öli), sem einnig eftir bannlögunum 
er leyft að flytja til landsins, af því að i þeim er ekki meira en 21/4% af vín- 
anda. Hinar ódýru »skattfrjálsu« öltegundir geta vel komið i staðinn fyrir 
bjór, með þvi að hvítöl og þó einkum ýmsir at hinum nýju maltdrykkjum 
hafa töhivert næringargildi, og læknar mæla fram með þeim i mörgum greinum.

Sér í lagi virðist svo, sem Reykjavikurbúar verði að öðrum kosti illa 
haldnir með drykkjarföng, þar sem mjólkin er svo dýr og hið aðflutta öl 
sömuleiðis í háu verði sakir flutningskostnaðarins. Fyrir því verður ekki bet- 
ur séð, en að hér séu fyrir hendi allgóð skilyrði fyrir tilbúningi á hvitöli. í 
sinni vanalegu mynd þekkist þessi öltegund naumast hér á landi, sumpart af 
því, að það geymist illa til lengdar, og sumpart af þvi, að það hefir hingað til 
átt örðugt uppdráttar i samkepninni við bjórinn, er betur getur borið flutn- 
ingskostnað og toll, sem eftir gildandi tolllögum er jafnhár á öllu öli.

Ef búast má við, að ölgerð i Reykjavik eigi viðgangs von, er áriðandi 
að setja lög um það efni i tæka tíð, til tryggingar þvi, að téð atvinnugrein nái 
að þróast á hagfeldan hátt fyrir landið.

Með því að iðn þessi útheimtir öldungis sérstaka kunnáttu, þykir óráð- 
legt að reka hana á alþjóðarkostnað.

Eigi innlend ölgerð að komast vel á veg, er það fyrir hvern mun nauð- 
synlegt, að hún eigi visan sluðning hjá erlendu ölhituhúsi, er sé í bezta lagi 
og hafi ráð á hinum nýjustu hagleikslækjum. Ef eigi fæst aðstoð frá sliku 
fyrirmyndarölhituhúsi í útlöndum, að minsta kosti fyrslu árin, er engin von 
til þess, að málið komist inn á heppilega braut.

Máli þessu virðist því bezt borgið með þvi, að innlent hlutafélag, er 
stofnað sé af einstökum mönnum, taki að sér að koma fyrirtækinu á fót, og 
tryggi sér fyrirfram með samningum nauðsynlega aðstoð annarstaðar frá. 
Mundi þá vafalaust vera hagfelt að veita sliku félagi einkaleyfi, þvi að með 
þvi móti fengi málið að sjálfsögðu greiðari framgang, þar sem stofnendur fé- 
lagsins og aðrir hluthafar ættu þá minna á hættu með fjárframlög, og jafn- 
framt væri þá hægt að útvega landssjóði afgjald og hlut i ágóða, er eðlilegt 
væri að heimta sem endurgjald fyrir einkaleyfið.

Naumast er neitt varhugavert við að veita slikt einkaleyfi til ölgerðar 
um nokkurt árabil. í fyrsta lagi getur landið ekki orðið ver sett með tílliti til 
samkepni en nú, þegar iðn þessi er alls ekki til i landinu. í öðru lagi mun 
það i mörgum greinum vera gróði fyrir þjóðina að spara hin stórkostlegu út- 
gjöld, er áfalla i samkepni milli fleiri smáatvinnurekenda.

í sambandi við þetta er farið fram á, að hlutaðeigandi félagi sé veittur 
einkaréttur til að verzla með aðflutt öl innan bæjarfélags Reykjavikur. Með 
því að gert er ráð fyrir, að hið innlenda ölgerðarhús hafi sjálft útsölu á af- 
urðum sinum, og verði að hafa föst viðskiftasambönd i útlöndum, getur það 
með minni kostnaði en ella annast innkaup og útsölu á aðfluttu öli. Sakir 
hagsmunanna við það, að öll starfrækslan er dregin saman á einn stað, getur 
félagið komist af með minni tilkostnað og látið sér nægja minni verzlunararð 



en kaupmenn hafa nú. í notum þess getur landssjóður áskilið sér auk tolls- 
ins annaðhvort aukagjald af útsölunni á aðfluttu öli eða hluta af verzlunar- 
arðinum, án þess að varan verði dýrari fyrir neytendur. Hugsunin er því ná- 
lega hin sama, sem liggur til grundvallar fyrir einkaréttar skattálögum í öðr- 
um löndum. Með því að veiting einkaréttar til að verzla með aðflutt öl inn- 
an bæjarfélagsins, kemur að nokkru leyti niður á atvinnurekendur bæjarins, 
virðist ekki ósanngjarnt, að alt að helmingi aukagjaldsins fyrir einkaréttinn 
renni i bæjarsjóð. Ef þessi einkasala gefur af sér meiri arð en gert er ráð 
íyrir, mun landssjóður ekki fara á mis við drjúga hlutdeild í gróðanum sam- 
kvæmt 3. gr. stafl. c.

Þegar verzlunareinkaleyfi er veitt, er sjálfsagt að taka upp í leyfisbréfið 
nákvæm ákvæði, einkanlega i þá átt, að hið almenna smásöluverð, er tiðkast 
hefir hingað til, haldist óbreytt, nema tollur eða innkaupsverð breytist, og 
sömuleiðis sé félaginu skylt að flytja inn allar útlendar öltegundir, sem æskt 
er eftir, Hluta landssjóðs í verzlunararðinum af aðfluttu öli má ákveða með 
ýmsu móti, t. d. annaðhvort á þann hátt, að heimtuð sé sérstök skilagrein 
fyrir þeirri verzlun, er sé laus við iðnaðarstarfsemina, og landssjóður fái þá 
fyrirfram helminginn af gróðanum á verzluninni, eða þannig, að lagt sé til 
grundvallar algengt verð i smásölu og stórkaupum, og með hliðsión til þess 
sé svo reiknaður hinn vanalegi verzlunararður, en siðan sé heimtað af félag- 
inu fast gjald fyrir hvern litra af aðfluttu öli, miðað við helming af umrædd- 
um verzlunararði. .

Auk þess sem slíkt verzlunareinkaleyfi getur gefið af sér drjúgan tekju- 
auka fyrir landssjóðinn þegar fram liða stundir, virðist það leiða af sjálfu sér, 
að tollgæzla verði auðveldari en ella á þvi svæði, er það nær til, og sér í lagi 
hlýtur það að létta að miklum mun eftirlitið með þvi, að áfengisbannlögunum 
sé hlýtt. Þegar sérhverjum er heimilt að flytja til landsins »skattfrjálsar« öl- 
tegundir, mun það vafalaust reynast afarörðugt að gæta þess, að þar á meðal 
sé ekki laumað inn forboðnum öltegundum eða öðru áfengi. Þetta mun verða 
töluvert hægra viðfangs, þegar allur aðflutningur öls til höfuðstaðar landsins 
er i einu lagi hjá félági, sem fengið hefir leyfisbréf hjá landsstjórninni.

Um einstök atriði frumvarpsins skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
Til athugunar skal bent á það, að svo er til ætlast, að leyft sé að 

brugga ekki að eins óstaðjastað öl (hvítöl) heldur einnig staðjastaðar ölteg- 
undir, sem eítir bannlögunum má flytja til landsins. Með þessu ákvæði frum- 
varpsins er því að nokkru leyti takmarkað bann gegn tilbúningi áfengra drykkja 
samkvæmt lögum 12. janúar 1900.

Um 2. gr.
Hér er svo ákveðið, að einkaleyfi til ölgerðar megi að eins veita bæj- 

arstjórn eða sveitarstjórn, er svo aftur láti leyfið endurgjaldslaust af hendi við 
hlutafélag, er tekur að sér að koma ölgerðarhúsi á fót. Þetta er bygt á þvi, 
að sakir þess að það er meðfram tilgangurinn með einkaréttinum að afla auk- 
inna tekna fyrir landssjóðinn, má ekki fá leyfið í hendur gróðasambandi ein- 
stakra manna, er sæta mundi lagi að selja það aftur í ávinningsskyni. Hins- 
vegar er óvist, að það sé svo auðvelt tyrir stjórnarráðið beinlinis að veita 



leyfið hlutafélagi, er liklegt væri til að færa sér það i nyt. Besta leiðin sv7nist 
vera, að bæjarstjórnin i höfuðstað landsins taki málið í sina hönd og feli það 
til undirbúnings nefnd manna, er hún kýs úr sinum flokki.

Það virðist mega gera ráð fyrir, að bæjarstjórnin hafi næga hvöt til 
þess að taka leyfið og vinna að framkvæmd þess. Ekki að eins munu bæjar- 
búar hafa nokkurn hagnað af atvinnu við húsabyggingar, meðan fyrirtækið er 
að komast á fót, heldur mun einnig bæjarfélagið, ef fyrirtækið hepnast, hafa 
stöðugan hagnað af iðnaðarstarfsemi, sem veitir nokkrum atvinnu og getur 
borið skattálögu i bæjarsjóð, auk þess sem verzlunareinkarétturinn samkvæmt 
4. gr. frumvarpsins verður fastur tekjustofn fyrir bæjarsjóðinn.

Um 3. gr.
Það er lagt til, að einkaleyfisgjaldið sé upphaflega ekki sett of hátt. 

Hvítölið, sem verður aðalvaran, er lítt þekt, og verður fyrst að koma því inn 
hjá fólki. í annan stað er það miklu ódýrara en öltegundir þær, sem hingað 
til hafa flutst til landsins, og er þvi ekki alls kostar sanngjarnt, að á það legg- 
ist sama gjald, sem tollinum nemur. Að öðru leyti verður að gera ráð fyrir, 
að neyzlugjaldið i reyndinni lendi á neytendum, og má ákveða það mismun- 
andi fyrir hverja einstaka öltegund. Gjald það, sem stungið er upp á, þykir 
ef til vill lágt, en þess ber að minnast, að hingað til hefir enginn haft áræði 
til að stofna hér ölgerðarhús, þótt ekki hafi verið heimtað neitt gjald fyrir. 
Gegn þeirri mótbáru, að félagið muni græða um of, skal skírskota til niður- 
lags greinarinnar, er kveður svo á, að meginhluti ágóðans renni í landssjóð. 
Til þess að veikja ekki áhuga félagsins fyrir góðri og ódýrri starfrækslu, verða 
þó hluthafar jalnan að fá einhvern litinn hluta ágóðans, einnig eftir að þeir 
hafa fengið 5% vexti af hlutafénu.

Framanritað lagafrumvarp ásamt athugasemdum er samið af skrifstofu- 
stjóra Jóni Krabbe.

Með því að tolllaganefndin aðhyllist grundvallarstefnu frumvarpsins og 
einstök ákvæði þess i öllu verulegu, leyfir nefndin sér að leggja það fyrir 
háttvirta þingdeild, og mæla með því að það verði samþykt.

Alþingi, 15. april 1911.

Ólafur Briem, Jón Jónsson S.-M.
form. og framsögum. skrifari.
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