
Ed. SOl. Frumvarp

til laga um ölgerð og ölverzlun.

(Eítir 3. umr. í Nd.).

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, sem i er 2’/«% eða minna af vinanda (alkóhóli) 
eftir þyngd.

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

til, með samþykki landsstjórnarinnar, að fá það i hendur innlendu hlutafélagi, 
er hafi ráð á nægu stofnfé og sérþekkingu, til þess að framkvæmd fyrirtækis- 
ins sé vel borgið. Bæjarstjórnin 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 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 lítra öls, 
og fari gjaldið hækkandi á nokkurra ára bili, unz það nemur helmingi 
aðflutningstolls, er greiða ber af öli á hverjum tima.

b. Að landssjóður fái 3/v af gróða félagsins eftir að greiddir eru 6°/o 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 og aðra maltdrykki, sem að lögum 
er leyft að flytja til landsins. Slíkan einkarétt má þó ekki veita, nema trygg- 
ing sé fyrir þvi, að hið opinbera njóti hæfilegs hluta af verzlunararðinum af 
aðfluttu öli og öðrum maltdrykkjum, og jafnframt sé sæmilega séð fyrir hags- 
munum neytenda. Sá hluti ágóðans, er hér ræðir um, skiftist til helminga 
milli landssjóðs og bæjarsjóðs Reykjavikur.

ð- gr-
Fyrir gjöldum þeim, er greiða ber í landssjóð samkvæmt 3. og4. grein, 

skal leyfishafi gera skil eftir reglum, er stjórnarráðið setur.

6. gr.
Ef bæjarstjórn Reykjavíkur 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.

7. gr.
Bann gegn tilbúningi áfengra drykkja, samkvæmt lögum 12. jan. 1900, 

nær að eins til þeirra drykkja, sem i er meira en af vinanda (alkóhóli) 
eftir þyngd þótt um staðjastað öl sé að ræða.

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

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

9- gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


