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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna rekstraráhrif einkavæðingar á áfengissölu í 

matvöruverslunum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er farið yfir sögu um boð og bönn áfengis á 

Íslandi, frumvarp Vilhjálms Árnasonar í þeirri mynd sem það var lagt fram á Alþingi og 

fjallað er um helstu umsagnir um frumvarpið sem snúa að rekstraráhrifum. Í seinni hluta 

ritgerðarinnar er farið yfir stöðu ÁTVR, birgja, áfengissölu á Norðurlöndunum, reynslu af  

einkavæðingu í Washington fylki í Bandaríkjunum, stöðu matvöruverslana á Íslandi og 

möguleg rekstraráhrif þeirra með tilkomu sölu á áfengi. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að rekstraráhrif af sölu áfengis í matvöruverslunum yrðu 

tölverð og hefur helst áhrif á neytendur, ÁTVR, ríkissjóð, birgja og matvöruverslanir. 

Ferðakostnaður neytenda kemur til með að minnka. ÁTVR yrði einungis með tóbakssölu og 

þyrfti að loka sölustöðum um land allt og starfsfólk þess myndi missa vinnuna. Ríkissjóður 

yrði fyrir litlum breytingum en myndi fá töluvert fé við sölu á eignum. Birgjar verða fyrir 

miklum áhrifum og þyrftu að semja sérstaklega um innkaupsverð í stað þess að ákveða 

innkaupsverð til verslana eins og staðan er í dag. Matvöruverslanir yrðu fyrir miklum áhrifum, 

þær myndu að öllum líkindum auka sölu og framlegð. Verð á áfengi hækkar líklegast ekki 

með breyttri samningsstöðu og frjálsari innkaupum. Ef litið er til reynslu Washington fylkis í 

Bandaríkjunum myndu rekstraráhrif matvöruverslana á Íslandi verða jákvæð í flestum 

rekstrarliðum ef undanskilinn er sá skattur sem fylkið lagði á í kjölfar einkavæðingarinnar. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Vinnsla ritgerðarinnar fór fram vorið 2015. Viðfangsefnið er einkavæðing á áfengi og 

möguleg rekstraráhrif þess á matvöruverslanir. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Árna Sverri Hafsteinssyni fyrir góða leiðsögn og aðstoð við 

gerð ritgerðarinnar. Lára Stefánsdóttir fær sérstaka þökk fyrir yfirlestur, aðstöðu og hjálpsemi. 

Unnustu minni Söndru Kristinsdóttur vil ég þakka innilega fyrir hvatningu og þolinmæði, að 

lokum vil ég þakka dóttur minni Írenu Rut og syni Jökli Frey fyrir skilning og umhyggju. 

 

Vor 2015,  

 

_________________________________ 

Gísli Tryggvi Gíslason  



 

iii 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ...................................................................................................................................... i 

Formáli ....................................................................................................................................... ii 

Myndaskrá .................................................................................................................................. v 

Töfluskrá ................................................................................................................................... vi 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 1 

2. Aðferðafræði .......................................................................................................................... 3 

3. Áfengis- og bjórbannið ........................................................................................................... 4 

3.1 Áfengisbannið ................................................................................................................... 4 

3.2 Bjórbannið ........................................................................................................................ 5 

3.3 Neysla fyrir og eftir .......................................................................................................... 6 

4. Frumvörp um smásölu áfengis frá aldamótum ....................................................................... 8 

4.1 Frumvarp Vilhjálms Árnasonar ........................................................................................ 9 

4.2 Umsagnaraðilar ............................................................................................................... 10 

5. ÁTVR ................................................................................................................................... 14 

5.1 Efnahagur og rekstur ...................................................................................................... 14 

5.2 Opnunartími .................................................................................................................... 15 

5.3 Álagning, skattar og gjöld .............................................................................................. 16 

5.4 Stúlkurnar í mjólkurbúðunum ........................................................................................ 17 

5.5 Skipting á sölu áfengis í verslunum ................................................................................ 19 

5.6 Markaðshlutdeild birgja í verslunum .............................................................................. 22 

5.7 Vöruúrval ........................................................................................................................ 25 

6. Norðurlöndin ........................................................................................................................ 27 

6.1 Takmarkanir .................................................................................................................... 27 

6.2 Verðlag og skattar ........................................................................................................... 28 

6.3 Auglýsingar .................................................................................................................... 28 

6.4 Neysla ............................................................................................................................. 28 



 

iv 

 

7. Reynsla á afléttingu hafta í Washington fylki ...................................................................... 31 

7.1 Úttekt fjármálastjórnunar ................................................................................................ 31 

8. Matvöruverslanir .................................................................................................................. 36 

8.1 Markaðshlutdeild ............................................................................................................ 37 

8.2 Álagning og verð ............................................................................................................ 40 

8.3 Sala í Matvöruverslunum ................................................................................................ 42 

8.4 Ein stök verslun .............................................................................................................. 48 

9. Samantekt ............................................................................................................................. 53 

10. Lokaorð .............................................................................................................................. 56 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 57 

Lög og reglugerðir .................................................................................................................... 60 

 

  



 

v 

 

Myndaskrá 

Mynd 1 - Áfengisneysla á Íslandi .............................................................................................. 6 

Mynd 2 - Staðsetning verslana ÁTVR í Reykjavík .................................................................. 13 

Mynd 3 - Tekjur ríkissjóðs ....................................................................................................... 14 

Mynd 4 - Hlutfallsleg skipting gjalda ...................................................................................... 17 

Mynd 5 - Hlutföll af heildarsölumagni .................................................................................... 21 

Mynd 6 - Hlutföll af heildar sölulítrum .................................................................................... 21 

Mynd 7 - Hlutföll af heildar sölu á vínanda ............................................................................. 21 

Mynd 8 - Markaðshlutdeild í sölumagni .................................................................................. 24 

Mynd 9 - Markaðshlutdeild í sölulítrum .................................................................................. 24 

Mynd 10 - Markaðshlutdeild í sölu á vínanda .......................................................................... 24 

Mynd 11 - Leyfilegur styrkleiki í matvöruverslunum .............................................................. 27 

Mynd 12 - Gjöld og skattar af áfengi á Norðurlöndunum ........................................................ 28 

Mynd 13 - Heildarneysla á Norðurlöndunum .......................................................................... 29 

Mynd 14 - Hlutfall neyslu eftir tegund ..................................................................................... 29 

Mynd 15 - Hlutfallsala í ríkisverslunum á Norðurlöndunum ................................................... 30 

Mynd 16 - Seldir lítrar í Washington ....................................................................................... 32 

Mynd 17 - Meðalverð á hvern seldan líter í Washington ......................................................... 33 

Mynd 18 - Seldir lítrar á mánuði í Washington ....................................................................... 34 

Mynd 19 - Tekjusafn í Washington .......................................................................................... 35 

Mynd 20 - Markaðshlutdeild verslana á Íslandi ....................................................................... 38 

Mynd 21 - Þróun markaðshlutdeildar ....................................................................................... 39 

Mynd 22 - Þróun markaðshlutdeildar eftir tegundum verslana ................................................ 39 

Mynd 23 - Verð birgja til verslana ........................................................................................... 40 

Mynd 24 - Verð birgja til verslana í gosflokki ......................................................................... 41 

Mynd 25 - Framlegð stærstu verlsanasamstæðanna ................................................................. 41 

Mynd 26 - Sviðsmynd 1: Velta ................................................................................................ 43 

Mynd 27 - Sviðsmynd 1: Framlegð .......................................................................................... 43 

Mynd 28 - Sviðsmynd 2: Velta ................................................................................................ 44 

Mynd 29 - Sviðsmynd 2: Framlegð .......................................................................................... 44 

Mynd 30 - Sviðsmynd 3: Velta ................................................................................................ 45 

Mynd 31 - Sviðsmynd 3: Framlegð .......................................................................................... 45 

Mynd 32 - Sviðsmyndir: Velta ................................................................................................. 46 

file:///C:/Users/DiGizlio/Desktop/Rekstraráhrif%20sölu%20á%20áfengi%20í%20matvöruverslunum.docx%23_Toc417413314
file:///C:/Users/DiGizlio/Desktop/Rekstraráhrif%20sölu%20á%20áfengi%20í%20matvöruverslunum.docx%23_Toc417413315
file:///C:/Users/DiGizlio/Desktop/Rekstraráhrif%20sölu%20á%20áfengi%20í%20matvöruverslunum.docx%23_Toc417413316
file:///C:/Users/DiGizlio/Desktop/Rekstraráhrif%20sölu%20á%20áfengi%20í%20matvöruverslunum.docx%23_Toc417413324


 

vi 

 

Mynd 33 - Sviðsmyndir: Framlegð .......................................................................................... 46 

Mynd 34 - Sviðsmyndir: Velta af áfengi .................................................................................. 47 

Mynd 35 - Sviðsmyndir: Velta af framlegð ............................................................................. 47 

Mynd 36 - Leiðrétt markaðshlutdeild verslana á Akureyri og Eyjarfjarðarsvæði 2014 .......... 48 

Mynd 37 - Sviðsmyndir um breytingar á verð og framlegð ..................................................... 49 

Mynd 38 - Hlutfall af sölu áfengis í dagvöruflokki ................................................................. 51 

Mynd 39 - Hlutfall af framlegð áfengis í dagvöruflokki .......................................................... 52 

 

Töfluskrá 

Tafla 1 - Framlegð í ÁTVR ...................................................................................................... 15 

Tafla 2 - Gjöld af áfengi ........................................................................................................... 16 

Tafla 3 - Gjöld af stakri tegund ................................................................................................ 17 

Tafla 4 - Söluskipting áfengis .................................................................................................. 20 

Tafla 5 - Markaðshlutdeild birgja í ÁTVR í flokki áfengisflokka 7,2% og undir ................... 23 

Tafla 6 - Viðhorf birgja ............................................................................................................ 25 

Tafla 7 - Sviðsmyndir af áfengi í matvöruverslun ................................................................... 50 

Tafla 8 - Sviðsmyndir af áfengi í matvöruverslun miðað við 13% veltuaukningu .................. 50 

 

file:///C:/Users/DiGizlio/Desktop/BSRitgerð.docx%23_Toc417347760
file:///C:/Users/DiGizlio/Desktop/BSRitgerð.docx%23_Toc417347761


 

1 

 

1. Inngangur 

Reglulega skýtur upp kollinum sú umræða um að leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum og 

sérverslunum en frá aldamótum hafa níu frumvörp verið lögð fram á Alþingi um slíkt mál og 

hefur ekkert þeirra komist til annarar umræðu. Þann 12. september 2014 lagði Vilhjálmur 

Árnason níundi þingmaður Suðurkjördæmis fram frumvarp til Alþingis sem heimilar sölu á 

áfengi hvort sem um ræðir bjór, léttvín eða sterkt vín í matvöruverslunum ásamt 

sérverslunum. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (hér eftir nefnt ÁTVR) yrði breytt í 

Tóbaksverslun ríkisins, útsölustöðum um land allt yrði lokað og starfsemin einskorðast við 

dreifingu á tóbaki. 

Það er erfitt að segja að almennt sé kallað eftir sölu alls áfengis í matvöruverslunum, heldur 

frekar sölu léttari drykkja svo sem bjór og léttvíni. Meirihluti almennings virðist ekki 

áhugasamur um því að leyfa allt áfengi í matvöruverslunum en í skoðanakönnun 

Fréttablaðsins frá október 2014 kemur fram að 67% eru því mótfallnir. Þjóðin virðist ánægð 

með ÁTVR, því árin 2013 og 2014 var fyrirtækið með hæstu einkunn allra fyrirtækja á Íslandi 

í ánægjuvoginni, þar sem ánægja almennings er mæld gagnvart fyrirtækjum. Í frumvarpi 

Vilhjálms Árnasonar er talið að lítil áhrif yrðu á tekjur ríkissjóðs, ríkissjóður fengi eftir sem 

áður skatttekjur í gegnum virðisaukaskatt, áfengisgjöld og  magngjaldi tóbaks sem er 

samanlagt um 95% af tekjum ríkissjóðs í sölu á áfengi og tóbaki. Ríkissjóður myndi þó verða 

af árlegum arði frá ÁTVR en árið 2013 greiddi ÁTVR í ríkissjóð 1,2 milljarða (Þingskjal 17, 

2014–2015). 

Helstu álitamál í tengslum við sölu á áfengi í matvöruverslunum hafa verið lýðheilsu- og 

siðferðissjónarmið og hvort einstaklingar undir 20 ára myndu eiga auðveldara aðgengi að 

áfengi. Einnig hefur verið rætt um hvort breytt fyrirkomulag muni auka sölu á áfengi og fjölga 

lifrasjúkdómum og slysum. Í þessari ritgerð er ekki lögð áhersla á umfjöllun um 

lýðheilsusjónarmið, heldur fyrst og fremst þau rekstraráhrif sem yrðu í matvöruverslunum á 

Íslandi með tilkomu sölu áfengis. Í umsögnum um frumvarpið hefur verið fjallað um að 

áfengi myndi hækka í verði og matvöruverslanir myndu ekki una sömu álagningu og í ÁTVR 

en þar er 18% álagning á áfengi með 22% vínanda að rúmmáli eða minna og 12% álagning á 

áfengi yfir 22% vínanda að rúmmáli, árið 2013 var meðal álagning ÁTVR á áfengi 16,85% og 

framlegðin 14,42%. Hinsvegar eru tækifæri matvöruverslana til að semja um verð frá birgjum 

á öðrum forsendum en hjá ÁTVR til dæmis gegn magnkaupum, staðsetningu í verslunum og 

fleira. ÁTVR hefur ekki sérstaklega samið um innkaupsverð en hefur þá reglu að ný 
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áfengistegund þurfi að ganga í gegnum 12 mánaða reynslutíma í sölu og þarf varan að ná 

viðmiðunarframlegð í krónum yfir árið til að vera áfram í vöruvali í verslunum ÁTVR 

samkvæmt reglugerð um vöruval og sölu áfengis og skilmálar í viðskiptum við birgja nr. 

755/2011 (ÁTVR, e.d.). 

Ástæða fyrir vali á viðfangsefni er sú að höfundur hefur unnið í matvöruverslunum víða um 

land síðustu 13 ár og hefur fylgst með umræðunni um áfengissölu í matvöruverslunum 

reglulega þegar hún hefur komið upp. Lítið hefur verið fjallað um rekstraráhrif vegna 

einkavæðingar á áfengi og umræðan einkennst af umræðu um lýðheilsu og siðferði. 

Umfjöllun um lýðheilsuþætti fellur utan fagsviðs höfundar og hafa þau verið skoðuð í ríkari 

mæli en rekstraráhrifin. 

Farið verður yfir hvernig sölu áfengis hefur verið háttað í gegnum tíðina og þá umræðu sem 

tengist breytingu á henni. Fjallað verður um frumvarpið, stöðu ÁTVR, stöðu áfengisverslana á 

Norðurlöndunum, stöðu á matvörumarkaðnum á Íslandi og reynslu á einkavæðingu áfengis í 

Washington fylki í Bandaríkjunum. Þó svo að það væri áhugavert að skoða áhrif á rekstur 

ríkissjóðs vegna þessara breytingar í ítarlegri mæli, eru gögn um rekstur ÁTVR ekki öll 

aðgengileg og því liggja ekki fyrir áreiðanlegar upplýsingar um hvernig hagnaður ÁTVR 

myndast en talið er í frumvarpi Vilhjálms Árnasonar að hann sé mestur af sölu á tóbaki og að 

sumar af verslunum ÁTVR skili tapi en þær upplýsingar eru ekki aðgengilegar (Þingskjal 17, 

2014–2015). 
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2. Aðferðafræði 

Rannsóknin er megindleg og byggð á tölulegum gögnum. Notast verður við sölutölur ÁTVR 

úr ársskýrslu þeirra sem er aðgengileg og aðgreind frá verslunum. Einnig verður notast við 

sölutölur á stökum áfengistegundum úr söluskýrslu ÁTVR sem er aðgengileg á vef þeirra en 

ekki aðgreind frá verslunum. Stuðst verður við skýrslur Samkeppniseftirlitsins Leiðbeining 

um samkeppni á dagvörumarkaði - Staða samkeppninnar 2015 og Verðþróun og samkeppni á 

dagvörumarkaði 2010 en skýrslurnar gefa skýra mynd á matvörumarkaði hvað varðar 

álagningu, markaðshlutdeild og veltutölur á dagvörumarkaði. Dagvörur eru þær vörur sem 

uppfylla daglegar neysluþarfir neytenda og þar af leiðandi eru sérverslanir og bensínstöðvar 

ekki á dagvörumarkaði, né eru sérvörur í matvöruverslunum í veltutölum á dagvörumarkaði.  

Til hliðsjónar verður skoðuð reynsla Washington fylkis í Bandaríkjunum sem gaf áfengissölu 

frjálsa árið 2012 og rýnt verður í rekstraráhrif sem komu fram vegna þeirrar breytinga. Aðal 

markmið rannsóknarinnar er að kanna möguleg rekstraráhrif sem yrðu í matvöruverslunum á 

Íslandi miðað við frumvarp Vilhjálms Árnasonar í þeirri mynd sem það var lagt fram. Verða 

því lagðar fram sviðsmyndir um rekstraráhrif matvöruverslana eftir því hvaða framlegð þau 

eru líkleg til að gera kröfu um. Stuðst verður við skýrslur Samkeppniseftirlitsins þar sem fram 

kemur meðaltal álagningar og álagning á ýmsa vöruflokka. Ein matvöruverslun á Akureyri 

verður tekin ítarlegar fyrir til að gefa meiri sýn á áhrif á eina staka verslun. Tekin verður 

saman greining á sölu einstaka áfengisflokka í verslunum ÁTVR til að gefa innsýn í hvaða 

flokkar mest áhersla gæti verið lögð á og hvaða birgjar eru líklegastir til að verða ráðandi á 

markaðnum.  
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3. Áfengis- og bjórbannið 

Allsherjar áfengisbann var sett á Íslandi árin 1912 til 1922 en þá aflétt að hluta til þar sem þá 

var leyft að selja vín frá Spáni. Árið 1989 var bjór heimilaður aftur til sölu eftir 77 ára bann 

eða síðan árið 1912 og árið 1986 var byrjað var að selja áfengi þar sem neytendur versluðu 

áfengi úr hillum og framstillingum í stað þess að fá einungis afgreiðslu yfir búðarborð. Því 

hefur saga áfengis litast af boðum og bönnum meirihluta tuttugustu aldarinnar á Íslandi og 

ekki hefur gengið að leyfa sölu aftur án átaka (ÁTVR, e.d.). 

3.1 Áfengisbannið 

Saga áfengis á Íslandi hefur litast af togstreitu milli tveggja fylkinga um hvernig best sé að 

fara með áfengi. Nanna Þorgbjörg Lárusdóttir skrifaði í mastersritgerð sinni við Háskóla 

Íslands um góðtemplararegluna á Íslandi frá 1884 og fram á fjórða áratuginn. Þar er rakin 

saga bindindismanna sem höfðu að markmiði að banna áfengi á Íslandi sem þeim tókst eftir 

harða baráttu (Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, 2014). 

Á 19 öld var sala áfengis í höndum kaup- og veitingamanna en vaxandi bindindisalda hafði í 

för með sér að frá 1879 og fram til aldamóta voru gerðar tvær kraftmiklar tilraunir með 10 ára 

millibili til að breyta áfengislöggjöfinni. Árin 1872, 1875 og 1879 var brennivínstollur 

hækkaður, lög voru sett árið 1888 sem áttu að taka fyrir smáskammtasölu í verslunum og 

skýrari forsendur voru settar fyrir veitingu áfengis. Námsmenn voru ekki skyldugir til að 

greiða lán sem þeir fengu til áfengiskaupa, líklegast til að letja veitinga- og verslunarmenn til 

að veita slík lán. Árið 1889 var gerð harðari atlaga til að banna áfengi á Íslandi með ýmsum 

frumvörpum en þau felld. Með lögum árið 1899 voru skilyrði fyrir veitingaleyfi hert til 

kaupmanna og verð fyrir þau hækkuð. Þá voru einnig sett lög um að enginn þurfti að greiða 

lán vegna áfengisveitinga en áður átti það aðeins við um námsmenn. Ári síðar var sett bann 

við gerð allra áfengra drykkja fyrir utan hvítt öl. Eftir aldamótin var því augljóst að 

baráttumenn fyrir áfengisbanni unnu að því hörðum höndum að ná fram algeru áfengisbanni 

en það var án árangurs, lögð voru fram frumvörp á Alþingi árin 1903 og 1905 en það ár var 

ákveðið að haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðsla árið 1908 til að kanna vilja þjóðarinnar. Árið 

1907 var staðfest bann við veitingasölu áfengra drykkja í skipum í höfnum landsins. Árið 

1909 var samþykkt bann við innflutningi áfengis nema messuvíni og svo til læknisnotkunar. 

Algert vínbann var síðan staðfest árið 1915 á Íslandi (Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, 2014).  

Tilraunir voru gerðar til að fá banninu aflétt með frumvörpum en þau voru felld. Erlendum 

sendiráðum var hinsvegar heimilt frá árinu 1913 að flytja inn 800 lítra á ári til heimilisþarfa. 
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Þó að siðferðis- og lýðheilsusjónarmið ásamt kristnum gildum væru helstu rökin sem lögð 

voru fram til að réttlæta áfengisbann, þá komu einnig fjárhagsleg rök með tölulegum 

upplýsingum. Bannið myndi bæta hag heimilanna og kaupmenn myndu græða meira með 

vaxandi kaupgetu almennings og aukinni skilvísi. Árið 1922 gerði Alþingi undanþágu á 

áfengisbanninu með því að leyfa innflutning á léttvíni en aðeins frá Spáni og staðfesti það 

með lögum árið 1923. Spánverjar höfðu þá sett Íslendingum afarkosti, þeir myndu ekki kaupa 

saltfisk af Íslendingum nema að þeir myndu kaupa af þeim léttvín í staðinn. Þar með lauk 

svokölluðu allsherjar áfengisbanni á Íslandi (Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, 2014).  

Smygl og brugg varð mikið vandamál á tímum áfengisbannsins, spár um að fólk myndi lifa 

betra lífi með áfengisbanninu varð ekki raunin. Þegar fréttist af manni sem dó vegna neyslu á 

tréspírítus opnaði það augu fólksins á hættunni af heimabruggi. Mikill þrýstingur varð á 

yfirvöld að leyfa aftur sölu áfengis og ákveðið var að halda þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1933 

um að leyfa sölu aftur á áfengi nema bjór sem var staðfest árið 1935 (Nanna Þorbjörg 

Lárusdóttir, 2014). 

3.2 Bjórbannið 

Árið 1947 var lagt frumvarp um að leyfa bjórsölu til að minnka neyslu sterkara víns en það 

hlaut ekki brautargengi. Þeir sem börðust fyrir afléttingu bannsins töldu að það myndi stuðla 

að aukinni hófsemi og minni neyslu á sterkara víni en andstæðingar sögðu að bjór myndi 

ginna, lokka og neysla hans sífellt aukast með sterkara víni. Einnig var talið að yrði bjórsala 

heimil myndi það leiða til aukinnar drykkju á vinnustöðum og myndi leiða til neyslu sterkara 

víns. Ný frumvörp voru lögð fram árin 1952 og 1953 en hlutu sömu örlög og frumvarpið frá 

1947. Áfram hélt bjórbannið þrátt fyrir ýmsar tilraunir stjórnmálamanna að fá því hnekkt 

meðal annars var gerð tilraun til að ná fram þjóðaratkvæðagreiðslu það gekk ekki. Umræðan 

hélt áfram og birti fréttablaðið DV árið 1977 litla skoðanakönnun þar sem stuðningur 

almennings var við bannið. Árið 1979 máttu ferðamenn koma með bjór inn í landið í gegnum 

fríhöfnina. Á níunda áratugnum efldist baráttan fyrir afléttingu bannsins og komu fram 

tillögur á hverju ári á Alþingi um afnám bjórbannsins (Helgi Gunnlaugsson, 2009). 

Árið 1988 var flutt frumvarp í neðri deild Alþingis eftir að búið var að ræða afléttingu 

bannsins í þaula árin þar á undan. Þeir sem vildu lögleiða bjórinn töldu það frelsi einstaklings 

að kaupa bjór og hver og einn bæri ábyrgð á eigin lífi og þeim freistingum sem eru í boði. 

Andstæðingar bjórsins töldu bjórinn peningaþjóf, keppst yrði við að hafa hann í ísskápnum og 

boðið yrði uppá bjór í staðinn fyrir kaffi. Bjórinn myndi auka heildarneyslu og vera skaðlegur 
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börnum sem myndu freistast til að drekka hann. Frumvarpið var samþykkt í neðri deild 19. 

apríl 1988 með 23 atkvæðum gegn 17. Málið fór því daginn eftir til efri deildar Alþingis og 

kvörtuðu þingmenn andstæðinga frumvarpsins yfir því hversu langan tíma málið tæki á 

dagskrá Alþingis. Eftir harða umræðu um frelsi einstaklings, forræðishyggju og forvarnir var 

frumvarpið samþykkt á Alþingi þann 9. maí og þann 1. mars 1989 var bjór aftur leyfður í sölu 

á Íslandi (Guðjón Ólafsson, 2012). 

3.3 Neysla fyrir og eftir 

Þegar bjórbannið var við lýði var áfengi flokkað í tvo flokka, léttvín og sterkt vín. Það 

breyttist með tilkomu bjórsins og þriðji flokkurinn bættist þá við. Árið 1988, síðasta ár 

bjórbannsins var neysla hvers íbúa landsins í hreinum alkóhóllítrum 3,39 lítrar, 2,61 lítrar af 

sterku víni og 0,78 lítrar af léttu víni. Sterkt vín hafði verið í sókn fimm árin á undan því að 

sala á bjór var leyfð og var 77% af heildarneyslu á Íslandi. Léttvínið hafði dalað síðustu 5 árin 

áður en sala á bjór var leyfð og var þá með 23% af heildarneyslu. Heildarneysla hafði ekki 

breyst mikið síðustu 8 árin áður en bjór var leyfður í sölu en árið 1988 var heildarneysla 3,14 

lítrar á hvern íbúa (Hagstofan, e.d.).  

 

Fyrsta árið sem bjórsala var leyfð varð sprenging í neyslu Íslendinga á áfengi, á einu ári fór 

heildar neyslan úr 3,39 lítrum í 4,13 lítra og af því var bjórinn 1,42 lítrar sem var þó ekki 

hrein viðbót við árið á undan. Hlutfall sterkara víns í heildarneyslu hrapaði og varð 52% í stað 

77%, bjórinn var 34% af heildarneyslu og léttvínið 14%. Neysla bjórs minnkaði næstu fjögur 

árin ásamt heildarneyslu Íslendinga á vínanda en svo kom viðsnúningur árið 1993 og neysla 

bjórs og léttvíns jókst frá ári til árs ásamt heildarneyslu. Árið 2007 var heildarneysla 5,95 

Mynd 1 - Áfengisneysla á Íslandi 
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lítrar á íbúa en það ár var síðasta árið sem Hagstofan mældi neyslu Íslendinga á áfengi. Neysla 

á sterku víni minnkaði talsvert og var orðið 19% af heildarneyslu og fór úr 2,61 lítrum árið 

1988 niður í 1,15 lítra árið 2007. Léttvín var orðið 27% af heildarneyslu eða 1,61 lítrar í stað 

0,78 lítra árið 1988. Bjór var 34% af neyslu eða 1,42 lítrar á hvern íbúa árið 1989 en orðinn 

52% árið 2007 með 3,12 lítra neyslu á hvern íbúa (Hagstofan, e.d.). 
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4. Frumvörp um smásölu áfengis frá aldamótum 

Þann 17. janúar 2001 lagði Vilhjálmur Egilsson fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis fram 

frumvarp um breytingu á lögum nr. 63/1969 um verslun með áfengi og tóbak. Frumvarpið fól 

í sér að framselja einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis með þeim skilyrðum að rekstraraðilar 

matvöruverslana fengju leyfi sveitarstjórnar til rekstrar á áfengisútsölu og að hillurými sem 

nýtt yrði undir áfengi skuli nema að hámarki 5% af heildar hillurými viðkomandi verslunar. 

Frumvarpið var einfalt, ÁTVR yrði skylt að framselja einkaleyfi sitt til annarra aðila sem 

uppfylltu þau skilyrði sem sett yrðu. Rekstraraðilar fengju heimild til að ákveða framboð og 

tegundir innan þess ramma sem settur yrði og myndu rekstraraðilar eiga bein viðskipti við 

framleiðendur og heildsöluaðila við innkaup á áfengi. Þó ekki sé sérstaklega skilgreint hversu 

sterkt áfengið mætti vera í matvöruverslunum er tekið fram að ætla mætti að fyrst og fremst 

yrði boðið fram léttvín og bjór. Samkvæmt þessu frumvarpi yrði ÁTVR ekki lagt niður. 

Frumvarpið komst þó ekki til fyrstu umræðu á Alþingi. Vilhjálmur Egilsson lagði aftur fram 

frumvarp um sölu á áfengi í matvöruverslanir þann 9. október 2001 sem var eins og 

frumvarpið sem hann lagði fram áður en þetta frumvarp komst til fyrstu umræðu á Alþingi og 

var samþykkt að senda það til umsagnar í efnahags- og viðskiptanefndar sem skilaði ekki 

nefndaráliti (Þingskjal 640, 2000-2001). 

Guðlaugur Þór Þórðarson sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður lagði fram frumvarp 

um sölu á áfengi í matvöruverslanir þann 5. apríl 2004. Frumvarpið var ekki eins einfalt og 

frumvarp Vilhjálms Egilssonar en þar komu fram frekari skilyrði um sölu á áfengi. 

Afgreiðslutími mátti ekki vera lengri en til kl. 20, starfsmenn sem myndu afgreiða áfengi 

mættu ekki vera yngri en 20 ára og ekki yrði leyfilegt að selja áfengi í blönduðum 

smásöluverslunum eins og söluturnum, matsöluvögnum og annarri blandaðri smásölu. 

Verslunum yrði leyft að selja áfengi með 22% vínanda að rúmmáli eða minna og yrði ÁTVR 

ekki heimilt að selja áfengi nema það væri sterkara en með 22% vínanda að rúmmáli. Lagt var 

til að ÁTVR sæi „eitt um sölu á sterku áfengi en yrði áfram heimilt að dreifa öllu áfengi í 

heildsölu og smásölu“. Gert var ráð fyrir að óheimilt yrði „að selja áfengi og tóbak undir 

kostnaðarverði til að tryggja hagsmuni ríkissjóðs af innheimtu opinberra gjalda og koma í veg 

fyrir óeðlileg undirboð“. Í frumvarpinu var einnig lagt til að lækka áfengisgjald í þremur 

áföngum um allt að 50% til að bregðast við vaxandi smygli og heimabruggun. Frumvarpið fór 

ekki til fyrstu umræðu á Alþingi en var endurflutt fimm sinnum í sömu mynd til ársins 2008 

en árin 2007 og 2008 var flutningsmaðurinn þá Sigurður Kári Kristjánsson áttundi þingmaður 
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Reykjavíkurkjördæmis norður. Lengst náði frumvarpið í breytingartillögu árið 2006 en fór 

ekki til annarar umræðu á Alþingi (Þingskjal 1346, 2003-2004).  

4.1 Frumvarp Vilhjálms Árnasonar 

Þann 12. september 2014 lagði Vilhjálmur Árnason níundi þingmaður Suðurkjördæmis fram 

frumvarp til Alþingis um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak eftir 6 ára hlé á 

frumvörpum um slíkt mál. Sala á áfengi yrði leyfð í matvöruverslunum og sérverslunum, 

hvort sem um væri að ræða bjór, léttvín eða sterkt vín. Frumvarpið er því víðtækara en fyrri 

frumvörp á Alþingi sem hafa verið annaðhvort um að framselja leyfi ÁTVR til einkaaðila eða 

leyfa einungis sölu á bjór og léttvíni í einkasölu. Samkvæmt frumvarpinu yrði einkaleyfi 

„ÁTVR á smásölu áfengis aflagt og smásala áfengis yrði að ákveðnu marki frjáls“. Þær 

takmarkanir sem frumvarpið gerir ráð fyrir er að óheimilt yrði að selja áfengi undir 

kostnaðarverði, það er „kaupverð dreifingaraðila að viðbættum opinberum gjöldum, 

áfengisgjaldi og virðisaukaskatti“. Verslanir þyrftu að greiða leyfisgjald til að fá að selja 

áfengi sem yrði 50.000 krónur. Áfengi sem er með meira 22% vínanda að rúmmáli þyrfti að 

geyma „afmarkað frá annarri söluvöru á bak við afgreiðsluborð eða í sérrými innan 

verslunar“. Opnunartími á sölu áfengis yrði frá klukkan 9.00 til klukkan 20.00 og hefði sú 

sveitarstjórn þar sem verslunin er, heimild til að binda smásöluleyfi frekari skilyrðum eins og 

staðsetningu verslana, aðgengi og merkingar. Sveitarstjórn myndi einnig hafa heimild til að 

breyta opnunartímanum um þrjá tíma sem dæmi að opna klukkan 12.00, loka klukkan 17.00 

eða loka í þrjár klukkustundir á einhverjum tímapunkti milli klukkan 9.00 og klukkan 20.00 

en ávallt þyrfti að vera málefnalegar ástæður fyrir þeirri ákvörðun (Þingskjal 17, 2014–2015). 

Ekki verður leyfilegt að selja áfengi í söluvögnum, sjálfsölum, söluturnum eða myndbanda- 

og mynddiskaleigum. Ráðherra er svo „gert að kveða á í reglugerð um afgreiðslutíma, önnur 

skilyrði smásöluleyfis og kröfur til eftirlits- og öryggiskerfa meðal annars er gert ráð fyrir 

kröfum til myndupptökukerfa á geymslu brennds áfengis“. Aldur einstaklinga til að kaupa 

áfengi yrði áfram 20 ára og aldur einstaklinga til að selja áfengi yrði 18 ára (Þingskjal 17, 

2014–2015).  

Árið 2014 var gert ráð fyrir að hagnaður ÁTVR yrði 1.130 milljónir króna og af því færi 1 

milljarður króna í arð til ríkisins. Rekstrargjöld ÁTVR fyrir árið 2014 eru áætluð 26.870 

milljónir króna og rekstrartekjur 27.990 milljónir króna. Eignir ÁTVR árið 2013 voru 6.616 

milljónir króna, óráðstafað eigið fé 4.596 milljónir króna og skammtímaskuldir 2.021 

milljónir króna. Árið 2014 er gert ráð fyrir 12 milljörðum króna í ríkissjóð vegna innheimtu á 
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áfengisgjaldi. Samkvæmt frumvarpinu fær ríkissjóður áfram þær skatttekjur en verður af þeim 

arði sem greiddur er í ríkissjóð árlega. Hinsvegar mun megnið af því fé sem bundið er í rekstri 

stofnunarinnar skila sér í ríkissjóð þegar ÁTVR seldi eignir sínar og yrði einungis 

Tóbaksverslun ríkisins. Gert er ráð fyrir að Tóbaksverslun ríkisins standi undir þriðjung af 

rekstrartekjum ÁTVR og að stór hluti hins árlega arðs til ríkissjóðs kæmi vegna tóbakssölu 

(Þingskjal 17, 2014–2015). 

Breytingartillaga var gerð við frumvarpið 4. mars 2015 þar sem hertar reglur voru settar á 

áfengiskaup og yrðu allir einstaklingar að sýna skilríki við kaup á áfengi til að sanna að 

viðkomandi sé orðinn 20 ára að aldri. Sérverslanir á áfengi fá undanþágu hvað varðar 22. gr. 

frumvarpsins sem tekur á öryggis- og eftirlitsbúnaði ásamt því að þurfa að geyma áfengi sem 

er með meira en 22% af hreinum vínanda í afmörkuðu rými frá annarri söluvöru. Farið er 

ítarlegra yfir hvaða reglur myndu gilda um sölu á áfengi ásamt refsiramma og áætlað er að 

frumvarpið taki gildi 1. september 2015 (Þingskjal 1025, 2015).   

4.2 Umsagnaraðilar 

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál og voru 46 sem rituðu umsögn 

um frumvarpið á vef Alþingis ásamt athugasemdum, minnisblöðum, álitum, bókunum og 

skýrslum. Af þeim 46 aðilum sem gáfu umsögn voru 17 aðilar með frumvarpinu, 23 á móti og 

6 sem tóku ekki afstöðu. Fjallað verður um þær umsagnir sem snúa að rekstri frekar en 

forvörnum og lýðheilsu. 

Í umsögn ÁTVR er fjallað um líkleg áhrif einkavæðingar á smásölu áfengis og tekið var 

gróflega saman yfirlit yfir líklegar afleiðingar frumvarpsins ef það verður að lögum. ÁTVR 

myndi smá saman loka verslunum en myndi reka einhverjar verslanir áfram út 

aðlögunartímabilið. Samkvæmt umsögninni er talið hætt við að sérþekking starfsfólks yrði 

vannýtt og myndi glatast, útsölustöðum myndi fjölga, opnunartími myndi lengjast og aðgengi 

að áfengi myndi aukast. Einnig er talið að allar líkur séu á að vöruval myndi minnka eins og í 

Bretlandi þar sem stóru matvörukeðjurnar leggja áherslu á magnsölu á ódýrustu tegundunum 

og smærri framleiðendur komist ekki að markaðnum. ÁTVR telur að varla verði tryggt, að 

sama útsöluverð verði á áfengi útá landi vegna flutningskostnaðar og annars óhagræðis. Þess 

má þó geta að þrír stærstu aðilarnir á matvörumarkaði eru með sama verð um land allt í 

verslunum sínum, þá er átt við verslanir Haga, Kaupáss og Samkaupa. Í lok umsagnar eru 

teknar saman upplýsingar um starfsmenn ÁTVR en þar eru unnin um 269 ársverk og þar af 

175 ársverk í verslunum, í desember 2013 stærsta sölumánuði ÁTVR störfuðu 430 manns hjá 



 

11 

 

ÁTVR, þar af 205 fastráðnir en að jafnaði eru 350 á launaskrá í hverjum mánuði. Það þyrfti 

því að segja upp stórum hluta þess starfsfólks en það fer eftir því hvert hlutverk 

Tóbaksverslun ríkisins yrði (Ívar J. Arndal, 2014). 

Brugghús Steðja ehf. gaf umsögn þar sem farið er yfir erfiðleika brugghúss á Íslandi. 

Brugghúsið er staðsett í Borgarfirði í miðri ferðamannaleið og fær til sín fjölda gesta en má 

ekki selja þeim framleiðslu sína en ört vaxandi sala á svokölluðu beint frá býli er á Íslandi. 

Brugghúsið má ekki selja í veislur nema í gegnum ÁTVR og telja þeir að neytendur séu ekki 

eins hrifnir af þeirri leið. Á heimamarkaði Brugghús Steðja sé til dæmis ekki hægt að fá vörur 

frá þeim á Akranesi og ekki allar vörur þeirra eru í áfengisversluninni Borgarnesi og sem 

dæmi má nefna þá fékk páskabjór þeirra sem var með mynd af Hafnarfjalli ekki sölupláss í 

Borgarnesi. Brugghúsið gagnrýnir líka auglýsingar þar sem bjórframleiðendur sem selja bæði 

bjór og léttbjór sem er 2,25% eða minna vínanda að rúmmáli geta auglýst léttbjór sem er 

nauðalíkur sterkari bjór undir sama merki. Brugghúsið telur að stærstu aðilar á markaðnum í 

bjórframleiðslu hafi gert samninga við bareigendur og því nær ómögulegt fyrir Brugghúsið að 

komast almennilega inná þann markað og verða því að treysta á sölu í ÁTVR. Í umsögninni er 

fjallað um hversu erfitt hefur verið að hafa samskipti við ÁTVR og að lítil fyrirtæki eigi mjög 

litla möguleika að komast áfram í því kerfi sem ÁTVR hefur sett upp. Sem dæmi er það í 

reglugerð ÁTVR að láta efnagreina allar nýjar tegundir sem þeim finnst ekki athugavert nema 

fyrir það, að aðeins eru tvær rannsóknarstofur á landinu. Ein í eigu Ölgerðarinnar sem neitar 

að vinna frekar fyrir Brugghúsið og segir í umsögninni að þeir séu upp á náð og miskunn hjá 

Vífilfell á Akureyri í dag. Það er því mat Brugghús Steðja að það muni auðvelda þeim að 

koma vöru sinni í heimaverslanir, sérverslanir og beint frá býli verslunum. En þrátt fyrir að ef 

svo færi að stærstu matvörukeðjurnar myndu ekki taka inn vörur Brugghússins myndi opnast 

meiri möguleikar á sérverslunum fyrir eðalbjór og vín þar sem minni aðilar ættu vel heima 

(Dagbjartur Ingvar Arilíusson, 2014).   

Costco alþjóðaverslunarkeðjan frá Bandaríkjunum hefur hug að opna vöruhús á Íslandi og 

hefur því gefið umsögn um frumvarpið. Costco er einn af stærstu söluaðilum áfengis í 

heiminum og hefur því víðtæka reynslu og þekkingu á smásölu áfengis. Sem dæmi selja þeir 

áfengi á afmörkuðum svæðum og í sumum vöruhúsum þarf að greiða fyrir áfengi á því svæði 

í vöruhúsinu þar sem áfengi er geymt. Aðgangur almennings í vöruhús þeirra er takmarkaður 

þar sem þarf að greiða árgjald fyrir aðild að því að versla í vöruhúsi þeirra. Viðskiptavinir 

þeirra fá meðlimakort þar sem Costco getur tryggt að einstaklingur undir 20 ára aldri versli 

ekki áfengi (Campell, 2014).  
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Efnahags- og viðskiptanefnd skilaði umsögnum um áfengisfrumvarpið bæði frá minnihluta og 

meirihluta. Nefndin kallaði til sín á fund nokkra aðila, þeir komu frá ÁTVR, Tollstjóra, 

Samkeppniseftirlitinu, Samtökum verslunar og þjónustu, Félagi atvinnurekenda, Melabúðinni, 

Verslun Einars Ólafssonar, Elg ehf. og Steðja Brugghúsi. Á þeim fundum kom sú umræða 

fram að ef sala á áfengi yrði gerð frjáls myndi söluumhverfi leiða til verri þjónustu við 

áfengiskaupendur. Meirihluti nefndarinnar telur að slík umræða afhjúpi athyglisverða 

umhyggju fyrir þörfum áfengiskaupenda og vantraust á marga aðila í samkeppnisumhverfinu í 

smásölu. Minnihluti nefndarinnar bendir á að gestir funda telja að stærstu aðilar á markaðnum 

myndu stækka enn frekar, þá er átt við þá aðila sem voru með 90% markaðshlutdeild árið 

2010, en hér er átt við Haga, Kaupás og Samkaup. Það myndi skila þeim 30 milljörðum og að 

vöruval á áfengi í verslunum myndi minnka. Meirihluti nefndarinnar veltir fyrir sér að ef 

markaðsbrestir í smásöluumhverfinu eru svo miklir að ríkisverslun telst jafnvel betri en frjáls 

verslun, að væri þá ekki betra að ríkið myndi taka undir sig nauðsynjavörur eins og mat frekar 

en áfengissölu. Umræða um verðhækkun á frjálsa verslun á áfengi telur meirihluti 

nefndarinnar að ef svo yrði, gæti það verið af hinu góða útfrá lýðheilsumarkmiðum. 

Minnihluti nefndarinnar bendir á að í umræðu fundanna er ekki talið að smásöluverslanir uni 

12-18% álagningu. Smærri aðilar á matvörumarkaðnum ættu erfitt með að selja áfengi vegna 

þess að þeir þurfi að fjárfesta í aðstöðu og dýrum birgðum (Þingskjal 17, 2014). 

Meirihluti nefndarinnar telur það ekki vera hlutverk ríkisins að reka áfengisverslanir, það að 

áfengi sé óvenjuleg eða varasöm söluvara ætti því ekki þýða að ríkið eigi sjálfkrafa að selja 

hana. Til dæmis selur ríkið ekki tóbak, lyf eða vopn í smásölu og segir meirihluti nefndarinnar 

að frelsi sé ekki andstæða lýðheilsu en minnihlutinn telur að löggjafinn sé að fylgja þeirri 

meginreglu að stuðla að aukinni samkeppni nema eitthvað sérstakt komi til eins og áfengi. 

Meirihluti nefndarinnar bendir þó á að hér sé aðeins breytingu á lögum um áfengi sem má 

taka heim með sér en sala á áfengi hafi verið frjáls áratugum saman á veitingahúsum og 

ölstofum. Meirihluti nefndarinnar telur að einnig sé eðlilegt að endurskoða auglýsingar á 

áfengi til að kynna fyrir neytendum á einhvern hátt og koma kynningu á áfengi í einhvern 

skynsamlegan ramma til dæmis eins og í Svíþjóð þar sem bannað er að auglýsa í útvarpi og 

sjónvarpi en leyfilegt í blöðum, tímaritum og netmiðlum (Þingskjal 17, 2015). 

Í umsögn Samgöngufélagsins er það mat félagsins að draga muni umtalsvert úr akstri, 

kostnaði, tíma og umstangi fjölmargra aðila við kaup áfengis ef sölustöðum fjölgi sem mun án 

vafa verða ef áfengi yrði leyft í smásölu einkaaðila (Samgöngufélagið, 2014). 
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Samtök skattgreiðenda benda á að rekstur ÁTVR sé kostnaðarsamur og af lestri ársreikninga 

megi les að nánast ekkert sé að hafa útúr sölu áfengis, arðurinn sem ríkið fær er að mestu leyti 

kominn vegna sölu tóbaks. Því er tækifæri fyrir ríkið að leysa til sín eigið fé sem er bundið í 

ÁTVR og lækka skuldir ríkisins (Samtök Skattgreiðenda, 2014).  

Í umsögn Umhverfis og skipulagssviðs 

Reykjavíkurborgar er tekin saman staðsetning 

verslana ÁTVR í höfuðborginni. Umhverfis og 

skipulagssvið bendir á að frumvarpið stuðli „að 

markmiðum nýs aðalskipulags borgarinnar um 

sjálfbærni hverfa svo að borgarbúar geti nálgast 

daglega verslun og þjónustu“ í nærumhverfinu 

með því að fara fótgangandi eða hjólandi og 

almennt verði dregið úr vegalengdum ferða. Í Reykjavík eru 7 verslanir ÁTVR og þar með 

talin verslunin á Seltjarnarnesi sem þýðir að það eru 17.300 íbúar á hverja verslun ÁTVR en 

til samanburðar eru 2.300 íbúar á verslun ÁTVR í Hveragerði. Um 3.500 íbúar búa innan við 

400 metra fjarlægð frá verslun ÁTVR en 50.000 íbúar búa innan sömu fjarlægðar frá 

matvöruverslun (Reykjavíkurborg - Umhverfis og skipulagssvið, 2014).  

  

Mynd 2 - Staðsetning verslana ÁTVR í Reykjavík 
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5. ÁTVR 

Hlutverk ÁTVR eru innkaup á áfengi, birgðahald og dreifing á áfengi til vínbúða, rekstur 

vínbúða, innkaup, heildsala og dreifing á tóbaki ásamt framleiðslu neftóbaks. ÁTVR er í eigu 

íslenska ríkisins og heyrir undir fjármálaráðherra. Árið 1922 var Áfengisverzlun ríkisins 

stofnuð eftir áfengisbannið, tóbakssala ríkisins hóf störf árið 1932 en fyrirtækin svo sameinuð 

árið 1961 sem ÁTVR. Í dag rekur ÁTVR 49 verslanir á landinu, 36 á landsbyggðinni og 13 á 

höfuðborgarsvæðinu. Aðgengi og vöruval hefur aldrei verið eins mikið og með tilkomu 

netverslunar þeirra, neytendur hvar sem er á landinu geta pantað í verslun sem er næst þeim 

án aukakostnaðar en þann 6. febrúar 2015 voru 2.264 tegundir til sölu í netverslun ÁTVR og 

má því segja að vöruvalið sé aðgengilegt fyrir alla á landsbyggðinni án aukakostnaðar sem eru 

í nálægð við verslun ÁTVR. ÁTVR hefur aukið fjölda verslana talsvert en árið 1999 voru 

verslanir 32 en eins og áður segir eru þær í dag 49 talsins. Ein ný verslun ÁTVR var opnuð 

árið 2014 en það er verslun ÁTVR á Kópaskeri en hún var opnuð 12. desember 2014. Eins og 

áður segir var ÁTVR stigahæst í ánægjuvoginni árin 2013 og 2014 og má því segja að ánægja 

sé með fyrirtækið meðal almennings (ÁTVR, e.d.). 

5.1 Efnahagur og rekstur 

Ársskýrsla ÁTVR kom síðast út fyrir árið 2013 en þar má finna helstu tölur um efnahag og 

rekstur. Rekstrartekjur voru 27,4 milljarðar, rekstrargjöld 25,9 milljarðar og er því EBITDA 

eða rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 1,47 milljarðar. ÁTVR seldi áfengi fyrir 18,2 milljarða 

króna án virðisaukaskatts sem eru 18,65 milljón lítrar af áfengi. Þær 12 verslanir á 

höfuðborgarsvæðinu seldu 67% af sölu allra verslana eða rétt yfir 12 milljarða króna. Því eru 

hinar 36 verslanir á landsbyggðinni með 33% af sölunni eða tæplega 6 milljarða króna. Sala 

áfengis var 66,43% af sölu ÁTVR og sala tóbaks var 33,33% en sala umbúða var 0,24% 

(ÁTVR, 2014).  

Ríkissjóður fær tekjur af sölu áfengis og 

tóbaks frá ÁTVR og birgjum. Árið 2013 

voru tekjur ríkissjóðs 5,5 milljarðar 

magngjald af tóbaki, 8,8 milljarðar 

áfengisgjald frá birgjum, 1,2 milljarðar 

arður frá ÁTVR og 7 milljarðar fyrir 

virðisaukaskatt frá neytendum. Samtals 

skiluðu sér 22,5 milljarðar í ríkissjóð af 

25% 

5% 

39% 

31% 

Tekjur ríkissjóðs 

Magngjald 
tóbaks 

Arður til 
ríkissjóðs 

Áfengisgjald 

Mynd 3 - Tekjur ríkissjóðs 
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sölu áfengis og tóbaks og yrði því ríkið af arði frá ÁTVR við einkavæðingu á sölu á áfengi 

sem er nú um 5% af tekjum ríkissjóðs vegna sölu á áfengi og tóbaki. Þannig breytist lítið við 

núverandi frumvarp og spurning sé hvort tekjur af sölu tóbaks standi undir arði (ÁTVR, 

2014).  

Sala tóbaks var 9,13 milljarðar, meðalframlegð 

af sölu tóbaks er 15,5%, framlegð því 1,42 

milljarðar ásamt 5,5 milljörðum af magnsölu 

tóbaks og þá samtals 6,9 milljarðar sem skila 

sér í ríkissjóð og ÁTVR vegna sölu tóbaks. Ef 

Tóbaksverslun ríkisins (hér eftir nefnt TVR) 

greiðir áfram sama arð til ríkisins eða 1,2 milljarða að þá situr TVR eftir með um 216 

milljónir á ári til að spila úr. Það eru 18 milljónir á mánuði og spurning hvort það sé nægt fé 

til að standa undir kostnaði við rekstur TVR. Áfram þyrfti skrifstofu og kostnað sem henni 

fylgir, dreifingarmiðstöð og mannauð til að halda tóbaksdreifingunni áfram ásamt 

hugsanlegum bifreiðum til dreifingar ef af því yrði. Óvíst er hvaða hluti kemur til baka vegna 

sölu á eignum en þær voru metnar á 6,6 milljarða árið 2013 en ljóst er að rekstrarkostnaður 

lækkar umtalsvert með lokunum verslana ÁTVR um land allt (ÁTVR, 2014).  

5.2 Opnunartími 

Stór breyting yrði á opnunartíma á sölu áfengis í landinu ef af frumvarpinu yrði. Í dag er ekki 

hægt að kaupa áfengi á sunnudögum á Íslandi nema á veitingastöðum þar sem allar verslanir 

ÁTVR eru lokaðar á þeim degi. Opnunartími er mismikill í verslunum ÁTVR og sem dæmi 

má nefna er verslun ÁTVR á Grundarfirði aðeins opin í klukkutíma daglega frá mánudegi til 

fimmtudags en frá klukkan 14.00 – 18.00 á föstudögum og lokað er um helgar. Í 13 

verslunum ÁTVR er opnunartíminn sá sami og á Grundarfirði, en lengist um 2 til 4 tíma á 

sumrin. Á öllum þessum stöðum eru matvöruverslanir líkt og á Grundarfirði en sem dæmi er 

þar verslun sem er opin alla daga vikunnar frá klukkan 9.00 – 20.00 nema á sunnudögum en 

þá er opið frá klukkan 10.00 – 20.00. Það má því segja að nýja frumvarpið myndi breyta 

miklu fyrir neytendur á landsbyggðinni sem hefðu aukið aðgengi að áfengi með lengri 

opnunartíma matvöruverslana. Breyting yrði einnig fyrir þá neytendur í bæjarfélögum sem 

ekki hafa verslanir ÁTVR eins og sem dæmi í Ólafsfirði, þar sem ekki er hægt að versla 

áfengi nema á veitingastöðum í byggðarlaginu eða ferðast um 17 kílómetra leið í verslanir 

ÁTVR á Dalvík eða Siglufirði (Samkaup, e.d.).  

 Tölur í þús. kr. Áfengi Tóbak 

Sala 18.202.216 kr. 9.133.339 kr. 

Vörunotkun 15.578.198 kr. 7.717.265 kr. 

Framlegð 2.624.018 kr. 1.416.074 kr. 

Framlegð % 14,42% 15,50% 

Tafla 1 - Framlegð í ÁTVR 
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Á Íslandi er næst lengsti opnunartími áfengisverslana á Norðurlöndunum þar sem slíkar 

verslanir eru reknar af ríkinu. Lengsti opnunartíminn er í Finnlandi með 64 klukkustundir á 

viku, á Íslandi eru það 57 klukkustundir, Svíþjóð 55 klukkustundir, Noregi 47 klukkustundir 

og í Færeyjum 43 klukkustundir. Sú verslun sem er með lengsta opnunartíma hjá ÁTVR er 

opin virka daga klukkan 10.00 – 20.00 en sem dæmi er Bónus opið klukkan 11.00 – 18.30 og 

klukkan 10.00 – 19.30 á föstudögum, í Krónunni er opið lengst frá klukkan 10.00 – 21.00 og í 

Nettó er lengsti opnunartíminn í sólarhringsverslunum þeirra. Gert er ráð fyrir því í 

frumvarpinu að leyfð yrði sala á áfengi klukkan 9.00 – 20.00 og yrði þá ekki mikil breyting á 

lengsta opnunartíma ÁTVR og því sem frumvarpið kveður á um. Eins og áður segir er mesta 

breytingin fyrir landsbyggðina þar sem opnunartími ÁTVR er mun styttri og sumstaðar langt í 

verslun ÁTVR (E. Österberg & J. Hallberg, 2014). 

5.3 Álagning, skattar og gjöld 

Samkvæmt lögum um gjald af áfengi og tóbaki nr. 96/1995 er áfengi hver sá vökvi sem í er 

meira en 2,25% af vínanda að rúmmáli nema það sé vökvi sem er óhæfur til neyslu til dæmis 

matarvín eitt og sér. Allir þeir sem flytja inn eða framleiða áfengi hér á landi eru skyldugir til 

að greiða áfengisgjald. Það gjald er á hvern sentilítra af vínanda í hverjum lítra af áfengum 

drykk samkvæmt flokkun í tollskrá 

umfram 2,25% styrkleika að rúmmáli. Í 

flokkun í tollskrá á áfengi þarf að greiða 

ýmis gjöld eins og sést í töflu 2 og fer 

það eftir hvernig umbúðum áfengið er í 

og hvort það er bjór, léttvín með allt að 

15% vínandi að rúmmáli eða sterkt vín 

sem er með yfir 15% vínanda að 

rúmmáli. 

ÁTVR er með opna og einfalda verðstefnu, þeir leggja ákveðna prósentu ofan á það verð sem 

þeir kaupa frá birgja, svo birginn er aldrei í vafa á hvaða verði ÁTVR mun selja vöruna þeirra. 

Það er lagt 18% á vörur með 22% vínanda að rúmmáli eða lægra og 12% á vörur sem eru með 

meira en 22% vínanda að rúmmáli eins og lög um verslun með áfengi og tóbak nr. 86/2011 

segir til um. Ríkið leggur einnig á ýmis gjöld og skatta eins og úrvinnslugjöld, skilagjald, 

áfengisgjald og virðisaukaskatt. Ef tekið er dæmi um fyrirtækið HOB-Vín ehf. sem flytur inn 

Tafla 2 - Gjöld af áfengi 
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bjórinn Faxe Premium sem var mest seldi innflutti bjórinn á Íslandi árið 2014 að þá má sjá á 

töflu 3, yfirlit yfir þau gjöld sem þarf að greiða af einum slíkum bjór (ÁTVR, 2014). 

Einn Faxe Premium kostar 271 krónu í ÁTVR, 

áfengisgjaldið er um 110 krónur, skilagjald um 

17 krónur, virðisaukaskatturinn 52 krónur, 

skattar og gjöld af einum Faxe Premium eru því 

179 krónur og álagning ÁTVR 33 kr. HOB-Vín 

ehf. gæti því selt einn Faxe Premium á 59 kr. 

sem eru sölutekjur á einingu að frádregnum 

opinberum gjöldum, heildarkostnaður á einingu 

verður því að vera lægri en sú tala svo núllpunkti 

séð náð. HOB-vín ræður þar af leiðandi á hvaða 

verði einn Faxe Premium er seldur í ÁTVR en 

það er samkvæmt verði á einingu sem birginn 

ákveður að selja til ÁTVR.  

 

 

Mynd 4 - Hlutfallsleg skipting gjalda 

5.4 Stúlkurnar í mjólkurbúðunum 

Árið 2013 greiddi ÁTVR tæplega 1,56 milljarða í laun en það eru 601 starfsmaður sem fékk 

greidd laun sem eru 270 ársverk. Í desember 2013 á mesta álagstíma ÁTVR störfuðu 430 

starfsmenn hjá fyrirtækinu þar af 205 fastráðnir og 225 í tímavinnu sem er starfsfólk sem 

vinnur á álagstímum, seinni hluta vikunnar, á sumrin og um jólin. Í desember voru því 33% í 

fullu starfi, 14% í hlutastarfi og 52% í tímavinnu. Ef frumvarpið nær fram að ganga þá þarf að 

Tafla 3 - Gjöld af stakri tegund 



 

18 

 

segja upp meirihluta starfsfólksins eins og ÁTVR bendir á í umsögn sinni um frumvarpið en 

óljóst er hvaða úrræði eru í boði fyrir starfsmennina (ÁTVR, 2014).  

Það má segja að þetta yrði með stærstu hópuppsögnum á Íslandi og ekki oft sem slíkt hefur 

verið framkvæmt en lokun á tugum sölustaða hjá einu fyrirtæki hefur átt sér stað áður og 

þekkja margir hvernig umræðan var um stúlkurnar í mjólkurbúðunum þegar leggja átti þær 

verslanir niður. Sú var tíðin að neytendur þurfti að fara í margar verslanir til að versla inn fyrir 

heimilið, neytendur þurftu að fara í kjötbúðir, fiskverslanir, nýlenduvöruverslanir og 

mjólkurbúðir þar sem afgreitt var yfir borð og engin sjálfsafgreiðsla. Eftir kröfum tímans 

breyttust verslunarhættir, kaupmenn ráku verslanir með sjálfsafgreiðslu, frystum og kælum, 

þær þóttu bjartar, hreinar og aðlaðandi. Þessar verslanir seldu allar landbúnaðarvörur líkt og 

kartöflur, kjöt, osta og smjör en ekki mjólk, rjóma og skyr þar sem Mjólkursamsalan hafði 

einkaleyfi á sölu á þeim vörum. Þetta var staðan árið 1976, árin á undan höfðu kaupmenn og 

neytendur barist við Mjólkursamsöluna og framleiðendur mjólkurafurða um dreifingu á 

mjólk, skyri og rjóma. Svör Mjólkursamsölunnar voru þau að sala á þessum vörum væru í 

bestu höndum sem hugsast gæti, þetta hefði gengið vel svona alla tíð, breytingar hefðu 

eingöngu kostnað og áhættu í för með sér ásamt því að hreinlæti yrði kannski ekki eins vel 

gætt og hefðu húsmæður gott af því að trítla eftir mjólkinni. Það var þó mikið hitamál hvað 

myndi verða um stúlkurnar í mjólkurbúðunum ef þeim yrði lokað. Lög voru síðan sett að 

leyfa sölu á mjólk, rjóma og skyr í matvöruverslunum og lokaði Mjólkursamsalan 

mjólkurbúðum sínum (Hjörtur Jónsson, 1976). 

Þann 1. Febrúar 1977 lokaði Mjólkursamsalan 42 mjólkurbúðum sínum en mjólkurbúðin á 

Laugarveginum myndi halda áfram um sinn en fjöldi mjólkurbúða voru alls 66 talsins í 

október 1976. Það þýddi að 153 stúlkur úr mjólkurbúðunum misstu vinnuna, þegar skoðuð 

voru þau úrræði sem væru í boði fyrir stúlkurnar kom í ljós að af þeim 153 stúlkum höfðu 123  

fengið vinnu. Þá höfðu 86 stúlkur ráðið sig í aðra vinnu og Kaupmannasamtökin ætluðu að 

ráða 26-27 í vinnu en ekki var útséð hvaða örlög beið þeirra 30 stúlkna sem ekki höfðu vinnu 

en þær fengju forgang í vinnu hjá Kaupmannasamtökunum ef þær óskuðu þess. Til þess að 

koma á móts við stúlkur á aldrinum 56-70 ára að þá skyldi greiða þeim lífeyri þar til hinn 

eiginlegi lífeyri tæki við þegar þær yrðu 70 ára (Morgunblaðið, 1977). 

Þegar borin er saman fjöldi starfsmanna í ÁTVR og mjólkurbúðunum má bæta við að ekki er 

talið með fjöldi þeirra í mjólkurbúðunum sem vann á álagstímum í desember þegar sala á 

mjólk, rjóma og skyr var mest á árinu. Það er líklegt að fleiri starfsmenn hafa unnið í 
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mjólkurbúðunum í desember en slík gögn eru líklegast ekki til. Það sem má læra af máli 

stúlknanna í mjólkurbúðunum er að huga þarf að starfsmönnum ÁTVR ef þeim verslunum 

yrði lokað. Reikna má með að stærri matvöruverslanir þyrftu starfsfólk til að sjá um sölu á 

áfengi í verslunum sínum sem hefur á því þekkingu og því ekki útséð hversu hátt hlutfall 

starfsmanna ÁTVR myndi verða án atvinnu til lengri tíma við lokun verslana ÁTVR. 

Mikilvægt yrði að huga vel að úrræðum fyrir þá einstaklinga sem missa vinnuna enda gera lög 

um hópuppsagnir nr. 63/2000 ráð fyrir samráði við svæðisvinnumiðlun sem ber að aðstoða 

einstaklinga við atvinnuleit. 

5.5 Skipting á sölu áfengis í verslunum 

Í sölutölum fyrir árið 2014 í söluskýrslu ÁTVR kemur fram að sölumagn var 40.629.082 

einingar, sölulítrar voru 19.216.407 lítrar og sala vínanda var 1.382.952 lítrar. Meðalstærð 

eininga sem voru seldar voru 473 millilítrar og meðal sala á vínanda var að rúmmáli 7,2%. 

Salan er flokkuð  í fjóra áfengisflokka eftir magni, lítrum og vínanda en það eru þeir 

áfengisflokkar sem eru með 7,2% vínanda að rúmmáli og undir (lagerbjór, aðrar bjórtegundir, 

öl, síder og blandaðir drykkir undir 6,5% vínanda að rúmmáli), léttvín, blandað áfengi og 

sterkt vín. Flokkunum er skipt eftir styrkleika áfengis að rúmmáli til að gefa heildarmynd af 

því hvernig salan skiptist í verslunum ÁTVR (ÁTVR, 2015). 

Flokkar 7,2% og undir Magn Lítrar Vínandi ml./ein. Styrkleiki 
Aðrar bjórtegundir 406.131 146.064 7.528 360 5,15% 
Blandaðir drykkir undir 6,5% 456.839 130.368 5.239 285 4,02% 
Síder 992.152 333.525 15.014 336 4,50% 

Lagerbjór 33.633.174 14.429.989 729.447 429 5,06% 
Öl 1.110.687 395.100 22.662 356 5,74% 
Samtals 36.598.983 15.435.046 779.890 422 5,05% 

Hlutfall af heild 90,08% 80,32% 56,39%     

      Léttvín Magn Lítrar Vínandi ml./ein. Styrkleiki 
Ávaxtavín 23.545 15.112 1.193 642 7,89% 
Kryddvín 26.929 23.587 4.005 876 16,98% 
Freyðivín 168.386 121.092 12.176 719 10,06% 
Hvítvín 1.079.591 1.152.007 132.825 1.067 11,53% 
Rauðvín 1.654.773 1.818.951 235.286 1.099 12,94% 
Rósavín 43.954 50.783 4.563 1.155 8,99% 
Styrkt vín 44.228 32.752 5.861 741 17,90% 
Samtals 3.041.406 3.214.284 395.909 1.057 12,32% 

Hlutfall af heild 7,49% 16,73% 28,63%     
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Blandað Magn Lítrar Vínandi ml./ein. Styrkleiki 
Blandaðir drykkir yfir 6,5% 43.260 23.060 5.873 533 25,47% 
Líkjör 88.689 49.877 11.596 562 23,25% 
Samtals 131.949 72.937 17.469 553 23,95% 
Hlutfall af heild 0,32% 0,38% 1,26%     

      Sterkt vín Magn Lítrar Vínandi ml./ein. Styrkleiki 
Bitterar og aperitífar 50.691 19.687 7.097 388 36,05% 
Ávaxtabrandí 937 642 259 685 40,39% 
Brandí 70.564 39.531 15.183 560 38,41% 
Gin & sénever 93.757 57.506 22.479 613 39,09% 

Ókryddað brennivín og vodka 382.756 220.115 84.566 575 38,42% 
Romm 69.405 41.974 15.502 605 36,93% 
Snafs 49.611 31.338 11.404 632 36,39% 
Tequila o.fl. 3.666 2.548 970 695 38,08% 
Viskí 134.787 80.373 32.224 596 40,09% 
Samtals 856.174 493.713 189.684 577 38,42% 
Hlutfall af heild 2,11% 2,57% 13,72%     

      Samantekt Magn Lítrar Vínandi ml./ein. Styrkleiki 
Flokkar 7,2% og undir 36.598.983 15.435.046 779.890 422 5,05% 
Léttvín 3.041.406 3.214.284 395.909 1.057 12,32% 

Blandað 131.949 72.937 17.469 553 23,95% 
Sterkt vín 856.174 493.713 189.684 577 38,42% 
Samtals/Meðaltal 40.628.512 19.215.979 1.382.951 473 7,20% 

      Samantekt - Hlutföll af heild Magn Lítrar Vínandi 
  Flokkar 7,2% og undir 90,08% 80,32% 56,39% 
  Léttvín 7,49% 16,73% 28,63% 
  Sterkt vín 2,11% 2,57% 13,72% 
  Blandað 0,32% 0,38% 1,26% 
  Tafla 4 - Söluskipting áfengis 

Langmesta salan er af lagerbjór en hann er 75,1 % af lítrasölu ÁTVR og 82,8% af sölu í 

magni. Þegar skipt er í þessa fjóra flokka er áberandi hve hátt hlutfall af sölu er áfengi sem er 

með meðaltal flokkasölu á milli 4,02-5,74% en hæst fara einstakir ölflokkar uppí 7,2% 

styrkleika að rúmmáli að meðaltali. 
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Mynd 5 - Hlutföll af heildarsölumagni 

 

Mynd 6 - Hlutföll af heildar sölulítrum 

 

Mynd 7 - Hlutföll af heildar sölu á vínanda 
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5.6 Markaðshlutdeild birgja í verslunum 

Vífilfell og Ölgerðin hafa bæði lýst því yfir að þeir eru ekki fylgjandi frumvarpinu sem nú 

liggur fyrir Alþingi. Báðir aðilar hafa gefið út að það þurfi að endurskoða auglýsingar en vilja 

lítið gefa um afstöðu til sölu á áfengi í matvöruverslunum nema forstjóri Ölgerðarinnar nefnir 

að mikilvægt sé að auka frelsi í viðskiptum en forstjóri Vífilfells vísar í umsögn Félags 

Atvinnurekenda um frumvarpið sem snýr að afléttingu á banni við auglýsngum á áfengi. 

Báðir aðilar eru ánægðir með ÁTVR og nefnir forstjóri Vífilfells að hvort sem birgjar séu 

stórir eða smáir, þá hafi allir sama aðgang. Til að átta sig á afstöðu þessara tveggja risa eins 

og þeir eru nefndir í frétt Viðskiptablaðsins er mikilvægt að rýna í markaðshlutdeild birgja í 

verslunum ÁTVR (Jóhannes Stefánsson, 2014). 

Það er áhugavert að skoða markaðshlutdeild birgja innan verslana ÁTVR, vöruvalið er að 

jafnaði yfir 2.000 tegundir og því tímafrekt að skoða það allt en tekið verður fyrir þær 

tegundir sem voru flokkaðar í flokk 7,2% vínanda að rúmmáli og undir en það er eins og áður 

segir lang söluhæsti flokkurinn. Í þeim flokki eru lagerbjór, aðrar bjórtegundir, öl, síder og 

blandaðir drykkir undir 6,5% (ÁTVR, 2015).  

Þegar hlutdeild í flokki 7,2% vínanda að rúmmáli og undir er rýndur í töflu 5 er Vífilfell með 

42,94% hlutdeild og Ölgerðin með 27,84% hlutdeild í sölulítrum og samanlagt risarnir tveir 

með 70,8% hlutdeild í seldum lítrum í þeim flokki en sá flokkur er eins og áður hefur komið 

fram um 80% af öllum seldum lítrum í ÁTVR árið 2014. 
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Flokkur 7,2% og undir Sala Markaðshlutdeild 

Allir Sölumagn Sala Litrar Sala Vínandi Sölumagn Sala Lítrar Sala Vínandi 
AR Prójekt  28.586 12.716 633 0,08% 0,08% 0,08% 

Ásbjörn Ólafsson  16.963 6.487 304 0,05% 0,04% 0,04% 

Bakkus 825.123 402.526 19.131 2,25% 2,61% 2,45% 

Brugghús Steðja 97.294 32.107 1.640 0,27% 0,21% 0,21% 

Bruggsmiðjan Kaldi 922.515 304.638 15.479 2,52% 1,97% 1,98% 

Eldfjallabrugg  10.880 3.590 162 0,03% 0,02% 0,02% 

Eggert Kristjánsson  61.257 28.889 1.473 0,17% 0,19% 0,19% 

Elgur 121.579 47.534 2.644 0,33% 0,31% 0,34% 

Föroya Bjór  51.696 17.631 968 0,14% 0,11% 0,12% 

German  14.873 6.960 350 0,04% 0,05% 0,04% 

Gæðingur-Öl 103.973 34.361 1.731 0,28% 0,22% 0,22% 

Haugen-Gruppen  1.775.208 729.022 37.046 4,85% 4,72% 4,75% 

HOB-vín 4.653.905 1.847.736 93.693 12,72% 11,97% 12,01% 

Íslensk fjallagrös  20.454 8.054 393 0,06% 0,05% 0,05% 

Járn og gler  39.776 13.644 915 0,11% 0,09% 0,12% 

JK 14.468 7.234 365 0,04% 0,05% 0,05% 

Karl K. Karlsson  106.629 38.681 2.060 0,29% 0,25% 0,26% 

Mekka Wines & Spirits 783.582 282.441 13.129 2,14% 1,83% 1,68% 

Modular 9.826 3.243 146 0,03% 0,02% 0,02% 

Óvitað 21.580 8.626 437 0,06% 0,06% 0,06% 

Rolf Johansen & Co 600.862 270.355 13.551 1,64% 1,75% 1,74% 

Thaco 9.124 3.011 156 0,02% 0,02% 0,02% 

Tómas & Dúna 29.138 9.616 481 0,08% 0,06% 0,06% 

Vífilfell 15.001.949 6.627.342 341.617 40,99% 42,94% 43,80% 

Vín Tríó 682.980 327.156 16.682 1,87% 2,12% 2,14% 

Vínfélagið  82.309 41.155 1.893 0,22% 0,27% 0,24% 

Víngerð Reykjavíkur  11.206 3.698 248 0,03% 0,02% 0,03% 

Ölgerð El Grillo 14.148 4.669 233 0,04% 0,03% 0,03% 

Ölgerðin 10.442.789 4.297.351 211.516 28,53% 27,84% 27,12% 

Ölvisholt 44.312 14.623 818 0,12% 0,09% 0,10% 

Samtals 36.598.984 15.435.096 779.892       

       Helstu aðilar Sölumagn Sala Litrar Sala Vínandi Sölumagn Sala Lítrar Sala Vínandi 
HOB-vín 4.653.905 1.847.736 93.693 12,7% 12,0% 12,0% 

Vífilfell 15.001.949 6.627.342 341.617 41,0% 42,9% 43,8% 

Ölgerðin 10.442.789 4.297.351 211.516 28,5% 27,8% 27,1% 

Aðrir 6.500.341 2.662.667 133.066       

Samtals 36.598.984 15.435.096 779.892       
Tafla 5 - Markaðshlutdeild birgja í ÁTVR í flokki áfengisflokka 7,2% og undir 

Þegar einungis eru skoðaðir flokkarnir lagerbjór, öl og aðrar bjórtegundir mælt í sölulítrum er 

Ölgerðin með 26,92% markaðshlutdeild, Vífilfell með 44,11% hlutdeild og því risarnir tveir 

með 71,03% hlutdeild í þeim flokkum. Á eftir þeim er innflutningsaðilinn HOB-vín með 

11,89% hlutdeild og svo Haugen-Grubben með 4,86% hlutdeild. Sem dæmi um íslensk 

brugghús er Bruggsmiðjan Kaldi með 2,03% hlutdeild, Gæðingur-Öl með 0,23%, Brugghús 

Steðja með 0,21%, og Ölvisholt með 0,1% hlutdeild. 
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Mynd 8 - Markaðshlutdeild í sölumagni 

 

Mynd 9 - Markaðshlutdeild í sölulítrum 

 

Mynd 10 - Markaðshlutdeild í sölu á vínanda 

13% 

41% 28% 

18% 

Markaðshlutdeild fyrirtækja í flokki  
7,2% styrkleika og undir - Sölumagn 

HOB-vín 

Vífilfell 

Ölgerðin 

Aðrir 

12% 

43% 
28% 

17% 

Markaðshlutdeild fyrirtækja í flokki  
7,2% styrkleika og undir - Sölulítrar 

HOB-vín 

Vífilfell 

Ölgerðin 

Aðrir 

12% 

44% 
27% 

17% 

Markaðshlutdeild fyrirtækja í flokki  
7,2% styrkleika og undir - Sala vínanda 

HOB-vín 

Vífilfell 

Ölgerðin 

Aðrir 



 

25 

 

Eins og áður hefur verið sagt að þá stjórna birgjar söluverði sínu í ÁTVR svo lengi sem varan 

skili ákveðinni framlegð. Það er ljóst að Vífilfell og Ölgerðin eiga mest í flokki á áfengi með 

7,5% vínanda að rúmmáli og undir eða tæplega 70% markaðshlutdeild og því erfitt fyrir minni 

aðila að fá betra pláss í verslunum ÁTVR með minni sölu. ÁTVR nefnir þó að þeir gæti 

hlutleysi í uppröðun sinni á áfengi og að „uppröðun byggir á sölu en þó þannig að sölulægri 

tegundum er yfirleitt tryggð meiri framsetning miðað við sölu, á kostnað hinna söluhærri“ 

(ÁTVR, 2014). 

Í ársskýrslu ÁTVR 2014 er gerð könnun um viðhorf birgja til ÁTVR. Marktækur var munur á 

stóru birgjunum og minni birgjum en stórir birgjar eru þeir sem hafa yfir 100 milljónir króna í 

heildarviðskiptum á ársgrundvelli. Stærri birgjar eru almennt ánægðari en minni birgjar, 

ánægja með ÁTVR hefur þó lækkað frá árinu 2012 (ÁTVR, 2014). 

Viðhorf birgja Ánægðir Óánægðir Hlutlausir 

Fyrirkomulag áfengissölu á Íslandi 56% 35% 9% 

Ánægja með ÁTVR á heildina litið 51% 19% 30% 

Tryggja vöruvalsreglur hlutleysi gagnvart birgjum? 52% 34% 14% 

Þjónusta innkaupadeildar 75% 0% 25% 

Þjónusta dreifingarmiðstöðvar 70% 8% 22% 

Upplýsingagjöf frá ÁTVR 63% 14% 23% 
Tafla 6 - Viðhorf birgja 

5.7 Vöruúrval 

Um vöruval í ÁTVR gildir reglugerð nr. 755/2011 um vöruval, sölu áfengis og skilmálar í 

viðskiptum við birgja. Þar er meðal annars farið yfir söluflokka áfengis, vöruval og almennar 

reglur sem koma að kaupum og sölu á áfengi milli ÁTVR og birgja. Flokkarnir eru 

reynsluflokkur þar sem birgi fær að selja vöru sína í 12 mánuði til reynslu í verslunum ÁTVR 

í Heiðrúnu, Kringlunni og Skútuvogi.  Ef varan nær lágmarksframlegð yfir reynslutímabilið er 

varan færð í kjarnaflokk sem er aðal söluflokkurinn og fær því varan forgang í dreifingu í 

verslanir ÁTVR og þarf varan að ná áfram lágmarksframlegð á 12 mánaða fresti. Einnig eru 

flokkarnir  mánaðarflokkur  sem er fyrir árstíðabundnar vörur eins og þorra, páska, sumar og 

jól og svo er sérflokkur sem er ætlað að styðja vöruvalsstefnu með því að auka fjölbreytni og 

gæði vöruúrvals. Í reglugerðinni kemur fram að vínbúðum á að vera kleift að mæta 

staðbundinni eftirspurn eftir vörum sem eru framleiddar utan höfuðborgarsvæðisins. Það er 

verslun á nærsvæði þar sem ein verslun skal selja allar tegundir heimabirgja á heimasvæði og 

svo eru það tvær  grenndarvínbúðir sem skulu selja fjórar tegundir frá heimabirgja umfram 

vöruval verslunarinnar. Vínbúðir skiptast í þrjá flokka: minni vínbúðir, svæðisbúðir og stærri 
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vínbúðir. Minni vínbúðir skipast í tvo flokka en það eru vínbúðir sem selja að minnsta kosti 

100 tegundir annarsvegar og hinsvegar að minnsta kosti 200 tegundir. Svæðisbúðir eru með 

að minnsta kosti 300 tegundir og í stærri verslunum eru seldar að minnsta kosti 600 tegundir. 

Þann 17. maí 2013 skrifaði stærðfræðingurinn Pawel Bartoszek greinina Selfoss og Maribo 

þar sem hann ber saman danska bæinn Maribo og íslenska bæinn Selfoss sem eru svipaðir að 

stærð og hver munurinn væri á vöruúrval á víni milli þessara bæja. Selfoss er með eina ÁTVR 

verslun á meðan Maribo er með fimm matvöruverslanir og tvær sérverslanir sem selja vín, 

ásamt nokkrum minni verslunum, sjoppum og bensínstöðvum. Pawel gerði könnun á 

vöruúrvali milli þessara bæja og komst að því að í Maribo eru að lágmarki 300 fleiri 

víntegundir en eru í boði í ÁTVR á Selfossi og að vöruúrvalið á Akranesi er fjórfalt minna en 

í bænum Maribo. Verslanirnar í Maribo eru hver og ein með minna vöruúrval en í verslun 

ÁTVR á Selfossi en verslanir bæjarins eru með mismunandi vörutegundir og saman eru þær 

með fleiri víntegundir (Bartoszek, 2013). 
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6. Norðurlöndin 

Reglur um sölu á áfengi á Norðurlöndunum eru nokkuð mismunandi, í Danmörku er öll sala 

áfengis leyfð í matvöruverslunum, í hinum Norðurlöndunum má selja með takmörkunum á 

hlutfalli vínanda af rúmmáli í drykknum, ríkið er svo með einkasölu á öllu öðru áfengi. 

Ríkisverslunin Alko í Finnlandi tók saman skýrslu um áfengi á Norðurlöndunum fyrir árið 

2013, þar er tekin saman þróun og staða á ríkisverslunum landanna ásamt neysla áfengis í 

gegnum tíðina. Þar kemur fram að minni neysla er á sterku áfengi á Norðurlöndunum fyrir 

utan Danmörku, meiri aukning í víni nema í Finnlandi og svipuð neysla á bjór nema mikil 

aukning á Ísland eftir bjórbannið en hefur tekið kipp niður á við eftir fjármálahrunið 2008. 

Athyglisvert er að neysla á bjór í Danmörku fer mjög lækkandi meðan sala á víni eykst mikið. 

Heildarneysla á áfengi tók kipp niður á við í fjármálakreppunni 2008 hjá öllum löndum nema 

Svíþjóð sem hefur bætt smátt og smátt við sig (E. Österberg & J. Hallberg, 2014).  

6.1 Takmarkanir 

Aðeins eitt land af sex Norðurlöndum leyfa alla sölu áfengis í matvöruverslunum, önnur lönd 

eru með takmarkanir á styrkleika áfengis að rúmmáli sem leyfilegt er að selja í 

matvöruverslunum og svo sér ríkið um sölu á sterkara áfengi. Ísland rekur eins og áður segir 

ÁTVR og takmarkar áfengissölu í matvöruverslunum við 2,25% styrkleika. Noregur rekur 

Vinmonopolet og takmörkun þar í landi er 4,7% styrkleiki sem má selja í matvöruverslun. 

Svíþjóð rekur Systembolaget en takmörkun þar í landi er 2,25% eins og á Íslandi en það má 

selja bjór með allt að 3,5% styrkleika í 

matvöruverslunum. Færeyjar reka verslunina 

Rúsdrekkasølan og þar er styrkleiki allt að 

2,8% leyfður í sölu í matvöruverslunum. 

Finnland rekur Alko og þar í landi er 

takmörkunin 4,7% sem má selja í 

matvöruverslunum en þó mega finnskir 

vínbændur selja sína eigin framleiðslu með 

allt að 13% styrkleika og einnig Sahti 

þjóðaröl Finnlands (E. Österberg & J. 

Hallberg, 2014). 
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6.2 Verðlag og skattar 

Af þeim Norðurlöndum þar sem ríkið rekur áfengisverslun er verðlag óhlutdrægt og gegnsætt, 

birgjarnir vita á hvaða verði varan þeirra er seld með tilliti til gjalda, skatta og álagningar. 

Verðlagið er síðan eins í öllum verslunum sama hvar þær eru staðsettar. Danmörk er með 

lægsta verð á áfengi af Norðurlöndunum en það er talið vegna þess að skattur á áfengi er 

lægstur þar en hæstur í Noregi. Gjöld og skattar af áfengi er hæst í Noregi af Norðurlöndunum 

og helstu ríkjum Evrópu, Ísland fylgir fast á eftir í öðru sæti og svo Svíþjóð, Færeyjar, og 

Finnland. Danmörk er svo í ellefta sæti í Evrópu (E. Österberg & J. Hallberg, 2014).  

 

Mynd 12 - Gjöld og skattar af áfengi á Norðurlöndunum 

6.3 Auglýsingar 

Á Norðurlöndum eru mismunandi reglur um áfengisauglýsingar, í Finnlandi má auglýsa 

áfengi sem er með í mesta lagi 22 % vínanda að rúmmáli og má ekki auglýsa milli klukkan 

7.00 og 21.00. Í Svíþjóð má auglýsa drykki með allt að 15% styrkleika en ekki í útvarpi eða 

sjónvarpi, þá er átt við til dæmis í blöðum, tímaritum og netmiðlum. Í Noregi er það 2,5% 

vínandi að rúmmáli, Íslandi 2,25%, Færeyjar 2,8% og auglýsingar eru leyfðar í Danmörku 

nema í efni eða á tíma sem er ætlaður ungmennum (E. Österberg & J. Hallberg, 2014).  

6.4 Neysla 

Í skýrslu World Health Organization (hér eftir nefnt WHO) fyrir árið 2014 er tekin saman 

neysla áfengis í heiminum með því að reikna neytta lítra af hreinu alkóhóli, þegar tekin er 

saman neysla á Norðurlöndunum að þá er Ísland með minnstu neysluna en Finnland mestu.  
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Mynd 13 - Heildarneysla á Norðurlöndunum 

WHO tekur einnig saman skiptingu milli bjórs, léttvíns, sterks víns og því sem flokkað er 

undir annað. Ísland er með áberandi hærra hlutfall af neyslu á bjór, með næst minnstu 

léttvínsneysluna og þriðju minnstu neyslu á sterku víni. Danmörk sem er eina landið sem 

leyfir frjálsa sölu á áfengi er með minnstu hlutfallsneysluna á sterku víni og mestu 

hlutfallsneyslu á léttvíni (World Health Organization, e.d.). 

 

Mynd 14 - Hlutfall neyslu eftir tegund 

Þegar tekin er sala fyrir ríkisverslanir á Norðurlöndunum er hlutfallssala bjórs á hvern lítra 

árið 2013 á Íslandi 77,54%, 72,41% í Færeyjum, 49,41% í Svíþjóð, 2,24% í Noregi og 9,17% 

í Finnlandi en í síðustu tveimur löndum er leyfilegt að selja bjór með 4,7% vínanda að 
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rúmmáli í matvöruverslunum. Það má því draga þá ályktun að neysla Íslendinga af léttu og 

sterku víni sé fremur keypt á stöðum með vínveitingaleyfi (World Health Organization, e.d.). 

 

Mynd 15 - Hlutfallsala í ríkisverslunum á Norðurlöndunum 
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7. Reynsla á afléttingu hafta í Washington fylki 

Eitt nýlegasta dæmi um einkavæðingu áfengissölu er að finna í Washington fylki í 

Bandaríkjunum en í því landi eru mismunandi lög í hverju fylki, sum fylki eru með 

áfengisverslanir á vegum ríkisins, önnur með frjálsa sölu og sum fylki með frjálsa sölu á bjór 

og léttvíni en fylkið sér svo um sölu á sterku áfengi. Einnig er mismunandi skattur lagður á 

áfengi og mismunandi aðgengi milli fylkja. Í júní 2012 var sala á áfengi leyfð í einkasölu í 

matvöru- og sérverslun í Washington fylki en fylkið seldi verslanir sínar og lauk þar með sölu 

á áfengi á þeirra vegum. Áfengisverð hækkaði eftir einkavæðingu en ástæður þess má rekja til 

24% hækkunar á áfengisskatti eftir að frjáls sala á áfengi var leyfð en áfengisskatturinn í 

Washington fylki er sá hæsti í Bandaríkjunum og 55% hærri en Oregon fylki sem leggur næst 

hæsta skattinn á áfengi. Verslanir Costco sem náðu 10% markaðshlutdeild í sölu á áfengi sem 

fylkið hafði verið með telur að verslanir hafi tekið í sölu dýrari víntegundir í hærri gæðaflokki 

sem hafi hækkað meðalverð á áfengi og vilja Costco meina að flest verð á áfengi hjá þeim sé 

á lægra verði en var í fylkisverslunum. Þegar blaðamaður hjá The Seattle Times gerði 

verðkönnun á 1,75 lítra flösku af viskí tegundinni Johnnie Walker kom í ljós að Costco seldi 

flöskuna 15,5% ódýrara en þegar fylkið sá um söluna en í minni verslun í miðbæ Seattle í 

húsnæði sem áður var í eigu áfengissölu fylkisins kostaði flaskan 34,2% meira en þegar fylkið 

seldi flöskuna. Í markaðsrannsókn á hvar allt áfengi seldist eftir einkavæðingu kom í ljós að 

um 33% af áfengi væri selt í matvöruverslunum, 24% í sérstökum áfengisverslunum og 16% í 

vöruhúsum en önnur sala í veitingahúsum og ölstofum (González, 2014). 

7.1 Úttekt fjármálastjórnunar 

Í janúar síðastliðnum tók greiningardeild embættis fjármálastjórnunar Washington fylkis 

saman greiningu sem sýnir áhrif á einkavæðingunni í fylkinu. Þar kemur fram að sala á áfengi 

jókst um 13%, tekjur fylkisins jukust um 18%, verð á áfengi hækkaði um 8% per lítraverð, 

fjölgun sölustaða jókst um 327% og starfsmönnum í flokki þeirra sem selja áfengi fjölgaði um 

91% en einhver fjölgun hefði líklegast samt sem áður orðið ef ekki hefði orðið af 

einkavæðingu áfengis. Athyglisverð eru áhrif á sölustaði sem flokkast undir að selja áfengi 

sem neytist á staðnum (e. on premise, hér eftir stytt sem OP) sem eru til dæmis veitingastaðir 

og barir og á sölustöðum þar sem má taka áfengi með sér (e. off premise eða retail) eins og 

matvöru- og áfengisverslanir. Á meðan sölustaðir smásölu á áfengi tóku sölukipp eftir 

einkavæðingu út árið 2013 fór áfengissala á stöðum þar sem þarf að neyta áfengi á staðnum 

niður á við í svipuðu hlutfalli. Sú þróun breyttist svo til baka árið 2014 eins og sést á mynd 

16. Sölustöðum undir flokki OP fjölgaði þó um 12% frá 2011 eða úr 8.031 sölustöðum í 8.972 
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sölustaði eftir einkavæðingu. Þegar rætt er um ártöl er talað um reikningsár (e. fiscal year) en í 

Washington fylki er það tímabilið 1. júlí til 30. júní (Washington State, 2015).  

 

Mynd 16 - Seldir lítrar í Washington 

(Washington State, 2015) 

Þegar skoðað var meðaltal söluverðs á seldum lítrum hækkaði verð á áfengi nokkuð milli ára í 

smásölu eða úr 22,28 dollurum árið 2011 í 24,52 dollara árið 2014 á meðan verð hjá 

sölustöðum undir flokknum OP lækkaði talsvert eða úr 22,72 dollara árið 2011 niður í 19,04 

dollara (Washington State, 2015).  
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Mynd 17 - Meðalverð á hvern seldan líter í Washington 

(Washington State, 2015) 

Athyglisvert er hvernig neytendur brugðust við einkavæðingunni en svo virðist sem að 

neytendur hafi verslað töluvert af áfengi áður en lögin tóku gildi en á sama tíma varð mikil 

skattahækkun og líklegast þykir að neytendur hafi birgt sig upp áður en skattahækkunin átti 

sér stað. Mest er salan í desember í kring um jól og áramót og svo í kringum þjóðhátíðardag 

Bandaríkjamanna sem er 4. júlí (Washington State, 2015). 
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Mynd 18 - Seldir lítrar á mánuði í Washington 

(Washington State, 2015) 

Tekjur fylkisins jukust eftir einkavæðingu og má það rekja til hækkunar á sköttum og aukinna 

sölu. Árið 2013 hækkuðu tekjur í smásölu um 18,1% en stóðu nánast í stað árið 2014 með 

0,3% og minnkuðu tekjur á sölustöðum í flokki OP um 4,7% árið 2013 en hækkuðu um 2,5% 

árið 2014 (Washington State, 2015). 
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Mynd 19 - Tekjusafn í Washington 

(Washington State, 2015) 

Þegar skoðað er afdrif þeirra starfsmanna sem unnu í áfengisverslun fylkisins (LCB) þar sem 

unnu 902 starfsmenn, voru 458 þeirra ennþá án vinnu um ári eftir einkavæðingu. Fjöldi starfa 

urðu til eftir einkavæðingu og sem dæmi réðu fyrirtækin Southern Wine og Young’s Market 

sem selja áfengi, til sín um 1.000 starfsmenn ásamt fyrirtækinu Total Wine & More sem réð 

til sín um 200 starfsmenn en samanlagt er það um 300 fleiri starfsmenn en voru að vinna hjá 

áfengisverslun fylkisins, þá er ótalinn fjöldi annara verslana og verslanir sem einkaaðilar 

stofnuðu (Allison, 2013).   
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8. Matvöruverslanir 

Á Íslandi eru tæplega 180 dagvöruverslanir starfandi árið 2014 sem seldu fyrir um 130 

milljarða króna það ár og eru þrjú fyrirtæki sem eiga hvað mest í matvöruverslunum síðustu ár 

en það eru Hagar sem reka Bónus og Hagkaup, Kaupás sem rekur Krónuna, Nóatún og 

Kjarval og svo Samkaup sem rekur Nettó, Kaskó, Úrval og Strax ásamt örfáum verslunum 

undir öðrum merkjum. Aðrar stórar verslanir eru Fjarðarkaup, Víðir, Kostur, 10-11 og Iceland 

en aðrar verslanir eru með undir 1% í markaðshlutdeild á landinu líkt og Melabúðin, 

Kaupfélögin og fleiri verslanir. Helstu eigendur Haga og Kaupás árið 2014 voru Arion banki 

og lífeyrissjóðir, helstu eigendur Samkaupa hf. voru Kaupfélag Suðurnesja, Kaupfélag 

Borgfirðinga og Kaupfélag Eyfirðinga. Skoðað verða þau fyrirtæki sem hafa yfir 1% 

markaðshlutdeild (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

Hagar reka eins og áður segir Bónus, Hagkaup og vöruhús en áttu einnig 10-11 þar til það var 

selt út úr fyrirtækinu árið 2011 en í ákvörðun nr. 6/2010 var mælst til þess að Arion Banki 

seldi Haga í fleiri en einum hluta til að auka samkeppni og seldi bankinn þá 10-11 úr 

samstæðunni. Í lok ársins 2011 fór svo fyrirtækið í Kauphöll Íslands, helstu eigendur árið 

2014 voru lífeyrissjóðir, aðrir fagfjárfestar og fjárfestingarsjóðir (Samkeppniseftirlitið, 2015).  

Kaupás reka eins og áður segir Krónuna, Nóatún og Kjarval en hafa undanfarið breytt 

verslunum Nóatúns í Krónu verslanir, einnig rekur Kaupás vöruhús. Miklar breytingar hafa 

verið á eignarhaldi en fyrirtækið var í eigu Norvik hf sem varð að Festi sem var nýlega selt til 

SF V en stærstu hluthafar þess eru SÍA II sem er sjóður í rekstri Stefnis sem er dótturfélag 

Arion Banka. Aðrir hluthafar voru félög undir yfirráðum einstaklinga og hluthafa sem eru að 

mestu leyti lífeyrissjóðir og aðrir fagfjárfestar (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

Samkaup eins og áður segir rekur verslanir Nettó, Kaskó, Úrval og Strax ásamt örfáum 

verslunum undir öðrum merkjum. Árið 2001 var Samkaup sameinað Matbæ ehf. og áður 

verslunarsvið Kaupfélags Eyfirðinga og rekur nú í dag 48 dagvöruverslanir ásamt vöruhúsi 

sambærilegu því sem Kaupás og Hagar reka. Árið 2014 voru eigendur Samkaupa þúsundir 

félagsmanna í Kaupfélagi Suðurnesja og Kaupfélagi Borgfirðinga, auk nokkur hundrað beinna 

hluthafa (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

10-11/Iceland er verslunarsamstæða sem varð til þegar verslanir 10-11 voru seldar úr högum 

árið 2011 og árið 2012 keypti rekstrarfélag 10-11 tvær 11-11 verslanir af Kaupás og árið 2013 

yfirtók félagið verslanir Iceland sem eru nú þrjár á höfuðborgarsvæðinu. Aðrar 
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dagvöruverslanir eru Víðir sem reka þrjár matvöruverslanir á höfuðborgarsvæðinu, 

Fjarðarkaup, Melabúðin og Kostur. Meðal sjálfstæðra kaupfélaga eru Kaupfélag Skagfirðinga, 

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga og Kaupfélag Steingrímsfjarðar en aðrar litlar 

matvöruverslanir tilheyra einnig þessum flokki (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

8.1 Markaðshlutdeild 

Samkeppniseftirlitið er helsti aðilinn á Íslandi sem hefur tekið út verðþróun og samkeppni á 

matvörumarkaði á Íslandi með nákvæma markaðshlutdeild matvöruverslana. Síðast kom út 

skýrsla um markaðshlutdeild árið 2015 fyrir árið 2014, árið 2013 fyrir árin 2011, 2012 og árið 

2012 kom ítarleg skýrsla fyrir árið 2010. Skilgreining á dagvörumarkaði á smásölustigi er sú 

verslun sem selur dagvörur í dagvöruverslunum en þá er ekki átt við bensínstöðvar, bakarí, 

fiskbúðir og þess háttar verslanir. Dagvörur eru þær vörur sem uppfylla daglegar neysluþarfir 

neytenda, til dæmis bökunarvörur, kjöt og gos en ekki til dæmis þvottavélar, sjónvörp og sófa 

sem er vörur flokkaðar sem sérvörur (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

Markaðshlutdeild er miðuð við heildarsölu á dagvörum og óskaði Samkeppniseftirlitið í 

desember 2014 eftir heildarveltu í sölu á dagvörum og sérvöru fyrir árin 2013 og 2014. 

Upplýsingar um veltu minnstu dagvöruverslana hefur verið aflað frá Ríkisskattstjóra. Árið 

2014 voru 180 dagvöruverslanir á Íslandi og var velta þeirra áætluð um 130 milljarða króna 

það ár. Hagar voru með 48-49% hlutdeild með 41 verslun, af þeim verslunum var Bónus með 

38-39% hlutdeild sem er hæsta hlutdeild landsins. Kaupás var með 19-20% og verslanir 

Krónunnar með 15-16% hlutdeild. Samkaup var með 15-16% hlutdeild og verslanir Nettó 

með 8-9% hlutdeild. 10-11/Iceland var með 5-6%. Fjarðarkaup og Víðir voru með 1-3% 

hlutdeild en ekki er um aðrar dagvöruverslanir að ræða sem hafa teljandi markaðshlutdeild 

(Samkeppniseftirlitið, 2015). 
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Mynd 20 - Markaðshlutdeild verslana á Íslandi 

(Samkeppniseftirlitið, 2015) 

Þróun markaðshlutdeildar frá árinu 1999 til 2014 hefur tekið nokkrum breytingum en árið 

2000 voru Hagar með 39% hlutdeild sem var hæst árið 2009 en þá var hún 55%. Árið 2011 

seldu Hagar 10-11 og urðu verslanir þeirra 37 í stað 60 talsins, markaðshlutdeild Haga var því 

orðin um 50% fyrir sölu á 10-11. Kaupás og Samkaup hafa haldist svipuð á sama tímabili en 

Kaupás hefur lítllega bætt við sig á síðasta ári. Hlutdeild annara dagvöruverslana hefur 

lækkað mikið með hærri hlutdeild Haga síðustu ár en hlutdeild annarra verslana fór úr 22% 

niður í 10% árið 2009 en hefur verið að aukast eftir það, sérstaklega með tilkomu samsteypu 

10-11 og Iceland (Samkeppniseftirlitið, 2015).   
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Mynd 21 - Þróun markaðshlutdeildar 

(Samkeppniseftirlitið, 2015) 

Hlutdeild eftir tegundum verslana breyttist mikið frá 1999 og til 2009 þar sem hlutdeild 

lágvöruverslana eins og Nettó, Krónunnar og Bónus fór úr 20% í 63% á kostnað Stórmarkaða 

og almenna dagvöruverslana eins og til dæmis Samkaupum Úrval, Nóatúni og Hagkaupum 

voru árið 2014. Athyglisvert er að þróun hlutdeildar í lágvöruverslunum stóð í stað árin 2005 

til 2007 en eftir fjármálakreppuna 2008 byrjaði sama þróun áfram af krafti en stóð svo í stað 

árið 2009 til 2014 (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

 

Mynd 22 - Þróun markaðshlutdeildar eftir tegundum verslana 

(Samkeppniseftirlitið, 2015) 
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8.2 Álagning og verð 

Líklegt þykir að breyting verði á álagningu og verðum, bæði innkaupsverðum og 

útsöluverðum á áfengi ef sala verður gefin frjáls í matvöruverslunum. Samkeppniseftirlitið tók 

saman í skýrslu sinni um verðþróun og samkeppni á dagvörumarkaði árið 2012 innkaupsverð 

til helstu aðila markaðarins og kom í ljós að mikill mismunur var í verðum frá birgjum til 

verslana. Hagar fengu bestu innkaupsverðin en Kaupás fékk 4% hærri verð og Samkaup 6% 

en aðrir minni aðilar fengu 15% hærri verð en Hagar (Samkeppniseftirlitið, 2012). 

 

Mynd 23 - Verð birgja til verslana 

(Samkeppniseftirlitið, 2015) 

Líklegt þykir að svipuð niðurstaða verði með áfengi þar sem stærstu aðilar í sölu áfengis á 

Íslandi eru Vífilfell og Ölgerðin sem eru stórir birgjar í matvöruverslunum og allsráðandi í 

sölu á gosi í matvöruverslunum. Álagning lágvöruverslana var að jafnaði um 18% árið 2010 

eða það sama og álagning ÁTVR á bjór og vín. Hinsvegar þegar litið er til gosdrykkja þar sem 

Vífilfell og Ölgerðin eru allsráðandi á matvörumarkaði er álagningin 25% að meðaltali. Í 

gosflokki fá Hagar besta innkaupsverðið, Kaupás og Samkaup með 10% hærra verð og aðrir 

aðilar fá 18% hærra verð (Samkeppniseftirlitið, 2012). 
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Mynd 24 - Verð birgja til verslana í gosflokki 

(Samkeppniseftirlitið, 2012) 

Heildar álagning á vörum hefur breyst lítillega frá árinu 2010, erlendar vörur keyptar frá 

innlendum heildsölum hafa lækkað en innlendar vörur keyptar frá tengdum fyrirtækjum 

hækkað. Í öðrum flokkum hefur álagning lítið breyst. Vegið meðaltal álagningar stendur í stað 

milli 2010 og ársins 2014 eða 20,2% álagning. Líklegt má telja að álagning lágvöruverslana 

hafi ekki breyst mikið frá þeim 18% sem þær voru með þar sem vegið meðaltal álagninga 

milli ársins 2010 og ársins 2014 hafi staðið í stað (Samkeppniseftirlitið, 2015). 

 

Mynd 25 - Framlegð stærstu verlsanasamstæðanna 

(Samkeppniseftirlitið, 2015) 
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8.3 Sala í Matvöruverslunum 

Sölumagn á áfengi hefur aukist um 3% frá árinu 2013 til ársins 2014 samkvæmt söluskýrslu 

ÁTVR og þá má ætla söluna um 23,5 milljarðar árið 2014 en var 22,8 milljarðar árið 2013. 

Notast verður við veltutölur án virðisaukaskatts og því þessar fjárhæðar lækkaðar um 25,5% 

og þá salan áætluð án virðisaukaskatts árið 2014, 18,75 milljarðar en var 18,2 milljarðar árið 

2013. Notast er við markaðshlutdeild úr skýrslu Samkeppniseftirlitsins þar sem kemur fram 

markaðshlutdeild árið 2014 hjá um 180 matvöruverslunum um land allt. Búnar verða til þrjár 

sviðsmyndir:  

1. Matvöruverslanir myndu selja áfengi með sömu álagningu og innkauðsverð og ÁTVR. 

2. Notast er við vegið meðaltal álagningar matvöruverslana árið 2014. 

3. Notast er við álagningu í gosflokki þar sem stærstu birgjar á Íslandi í sölu á gosi eru 

þeir sömu og eru stærstir í sölu á áfengi, það er að segja Vífilfell og Ölgerðin. 

Sala matvöruverslana árið 2014 í dagvörusölu var metin á 130 milljarða og áætlaðar veltutölur 

árið 2014 hjá ÁTVR voru 18,8 milljarðar og því hefði markaðurinn að öllu óbreyttu fyrir utan 

leyfða einkasölu á áfengi verið tæplega 149 milljarðar eða 14,42% hækkun á 

matvörumarkaði. Álagning ÁTVR er 18% á bjór og léttvíni en 12% á sterku víni, meðal 

álagning var 16,85% og framlegðin 14,42% árið 2013 á áfengi og því framlegðin um 2,6 

milljarðar af áfengissölu hjá ÁTVR. 

Eins og áður segir sýnir sviðsmynd 1 hvernig viðbótarsalan hefði verið árið 2014 ef 

matvöruverslanir myndu halda sömu álagningu og ÁTVR hefur gert. Þar sést hvernig stærsti 

aðilinn á markaðnum nyti mestu krónuhækkunar, þar sem sá aðili er með yfirburðar 

markaðshlutdeild á matvörumarkaði. 
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Mynd 26 - Sviðsmynd 1: Velta 

 

Mynd 27 - Sviðsmynd 1: Framlegð 

Í sviðsmynd 2 er álagningu breytt samkvæmt veginni meðalframlegð matvöruverslana árið 

2014 en hún var 20,2% eða 25,3% álagning í stað 14,42% framlegðar og 16,85%  álagningar 

hjá ÁTVR. Verð á áfengi myndi þá hækka um að meðaltali 7,2% og heildar velta markaðarins 

myndi hækka um 0,91%. Framlegð á áfengi myndi hækka um 50,2% og framlegð 

heildarmarkaðarins með áfengi myndi hækka um 4,7%. 
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Mynd 28 - Sviðsmynd 2: Velta 

 

Mynd 29 - Sviðsmynd 2: Framlegð 

Í sviðsmynd þrjú er notast við meðal álagningu á gosi en síðustu tölur frá samkepniseftirlitinu 

sem sýna meðal álagningu niður á flokka sýna að hún hafi verið 25% og framlegðin því 20%. 

Þá myndi framlegð á áfengi hækka um 48,4% og framlegð markaðarins myndi hækka um 

4,5%. Ástæðan fyrir því að velja gosflokkinn er sú að helstu aðilar á gos og áfengismarkaði á 

Íslandi eru Vífilfell og Ölgerðin en samkvæmt skýrslu Samkeppniseftirlitsins frá árinu 2010 

um markaðshlutdeild birgja í matvöruverslunum voru Vífilfell með 45-50% hlutdeild, 

Ölgerðin með 45-50% hlutdeild og aðrir aðilar með 0-5% markaðshlutdeild. Saman voru því 
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áfengi voru þeir með um 70% markaðshlutdeild í ÁTVR í sölulítrum í áfengisflokkum með 

7,2% vínanda að rúmmáli eða minna en sá flokkur var um 90% af sölumagni og 80% í 

sölulítrum í ÁTVR árið 2013. Matvöruverslanir myndu því að öllum líkindum vera með 

meirihluta af sínum viðskiptum við Vífilfell og Ölgerðina hvað varðar áfengi í verslunum 

sínum. 

 

Mynd 30 - Sviðsmynd 3: Velta 

 

Mynd 31 - Sviðsmynd 3: Framlegð 

Þegar sviðsmyndirnar eru bornar saman kemur fram stighækkandi velta og framlegð, í 

sviðsmynd 1 er 16,9% álagning líkt og ÁTVR gerir, í sviðsmynd 2 er 25,3% álagning líkt og 

matvöruverslanir gera að meðaltali og í sviðsmynd 3 er 25% álagning eins og var á gosflokki í 
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matvöruverslunum árið 2010. Sviðsmynd 2 og 3 eru keimlíkar og bendir það til þess að líkleg 

álagning matvöruverslana yrði milli 25-25,3% ef tekið er mið af veginni álagningu 

matvöruverslana árið 2014 og álagning á gosi í matvöruverslunum árið 2010. 

 

Mynd 32 - Sviðsmyndir: Velta 

 

Mynd 33 - Sviðsmyndir: Framlegð 
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Mynd 34 - Sviðsmyndir: Velta af áfengi 

 

Mynd 35 - Sviðsmyndir: Velta af framlegð 
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matvöruverslanir að semja um verð og því þykir líklegt að innkaupsverð til verslana breytist 

þar sem verslanir geta samið um magnkaup, framstillingar og fleira við birgja til að ná betri 

kjörum og því alls óvíst að verð á áfengi breytist þó að framlegðin hækki á áfengi. Einnig geta 

matvöruverslanir selt áfengi á tilboði og lækkað þannig verð á áfengi í skamman tíma. Einnig 

þykir líklegt að stærstu verslanir á matvörumarkaðnum komi til með að flytja inn eitthvað af 

áfengi sjálfir sem getur leitt til lækkunar á innkaupsverðum. 

8.4 Ein stök verslun 

Til að rýna dýpra í áhrif á sölu áfengis í matvöruverslunum verður tekin fyrir ein stök 

matvöruverslun og var verslunin Nettó á Akureyri tekin sem dæmi. Í skýrslu 

Samkeppniseftirlitsins um stöðu samkeppni á dagvörumarkaði 2015 vantaði eina verslun við 

útreikning á markaðshlutdeild á svæðinu og var óskað var eftir leiðréttum gögnum frá 

Samkeppniseftirlitinu sem varð við þeirri ósk. Markaðshlutdeild á svæðinu breytist því frá 

skýrslu Samkeppniseftirlitsins en hafði sú breyting ekki áhrif á heildar markaðshlutdeild á 

landinu öllu (Steinar Páll Magnússon munnleg heimild, 21. Apríl 2015). 

 

Mynd 36 - Leiðrétt markaðshlutdeild verslana á Akureyri og Eyjarfjarðarsvæði 2014 

Á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu er velta matvöruverslana um 10,2 milljarða á ári í dagvöru, 
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1,7 milljarða en nákvæmar sölutölur í stökum verslunum ÁTVR árið 2014 liggja en sem 

komið er ekki fyrir. Teknar verða fyrir fimm sviðsmyndir með gefnu tilliti að viðskiptavinir 

haldi áfram að versla eins þrátt fyrir verðbreytingar en það er ef Nettó:  

1. Tekur við verðlagi og álagningu ÁTVR. 

2. Tekur við verðlagi ÁTVR til að vera samkeppnishæft en fær 10% hærra innkaupsverð 

í takt við skýrslu Samkeppniseftirlitsins frá árinu 2012. 

3. Setur 20,2% framlegðarkröfu og nær fram lægri innkaupsverðum en ÁTVR fékk til að 

selja á sama verðlagi og ÁTVR og náð þannig fram auknum kaupendastyrk. 

4. Setur 20,2% framlegðarkröfu með sömu innkaupsverð og ÁTVR og skilar því í 

verðlagið. 

5. Setur 20,2% framlegðarkröfu og færa 10% hærra innkaupsverð en það sem bauðst 

ÁTVR og skilar því í verðlagið. 

 

Mynd 37 - Sviðsmyndir um breytingar á verð og framlegð 

Ástæða fyrir hækkun á innkaupsverði gæti orðið þar sem Nettó fengi 10% hærri innkaupsverð 

en sá aðili sem fær lægsta innkaupsverðið frá Vífilfell og Ölgerðinni samkvæmt skýrslu 

Samkeppniseftirlitsins frá árinu 2012. Framlegðarkrafa er sú prósenta sem er vegið meðaltal 

framlegðar í matvöruverslunum árið 2014 samkvæmt skýrslu Samkeppniseftirlitsins. 
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Nettó Sviðsmynd 1 Sviðsmynd 2 Sviðsmynd 3 Sviðsmynd 4 Sviðsmynd 5 

Sala Matvara 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 

Vörunotkun  1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 

Framlegð  373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 

            

Sala áfengi 315.113.488 kr. 315.113.488 kr. 315.113.488 kr. 337.953.584 kr. 371.748.943 kr. 

Vörunotkun  269.686.960 kr. 296.655.656 kr. 251.460.563 kr. 269.686.960 kr. 296.655.656 kr. 

Framlegð  45.426.527 kr. 18.457.831 kr. 63.652.925 kr. 68.266.624 kr. 75.093.286 kr. 

Framlegð  % 14,4% 5,9% 20,2% 20,2% 20,2% 

Sölubreyt. % 0,0% 0,0% 0,0% 7,2% 18,0% 

Framl.breyt.% 0,0% -59,4% 40,1% 50,3% 65,3% 

            

Sala samtals 2.165.113.488 kr. 2.165.113.488 kr. 2.165.113.488 kr. 2.187.953.584 kr. 2.221.748.943 kr. 

Vörunotkun  1.745.986.960 kr. 1.772.955.656 kr. 1.727.760.563 kr. 1.745.986.960 kr. 1.772.955.656 kr. 

Framlegð  419.126.527 kr. 392.157.831 kr. 437.352.925 kr. 441.966.624 kr. 448.793.286 kr. 

Framlegð  19,4% 18,1% 20,2% 20,2% 20,2% 

Sölubreyt. % 17,0% 17,0% 17,0% 18,3% 20,1% 

Framl.breyt.% 12,2% 4,9% 17,0% 18,3% 20,1% 

Tafla 7 - Sviðsmyndir af áfengi í matvöruverslun 

Ef sala á áfengi myndi hækka um þau 13% eins og raunin var í Washington fylki hefði Nettó 

verslunin selt áfengi fyrir 356-420 milljónir króna í stað 315-372 milljóna árið 2014 miðað 

við sviðsmyndir og því aukið veltu sína í sölu á áfengi um 41-48 milljónir og framlegð um 6-

10 milljónir yfir árið. 

Nettó hækkun Sviðsmynd 1 Sviðsmynd 2 Sviðsmynd 3 Sviðsmynd 4 Sviðsmynd 5 

Sala Matvara 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 1.850.000.000 kr. 

Vörunotkun  1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 1.476.300.000 kr. 

Framlegð  373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 373.700.000 kr. 

Sala áfengi 356.078.241 kr. 356.078.241 kr. 356.078.241 kr. 381.887.550 kr. 420.076.305 kr. 

Vörunotkun  304.746.265 kr. 335.220.892 kr. 284.150.436 kr. 304.746.265 kr. 335.220.892 kr. 

Framlegð  51.331.976 kr. 20.857.349 kr. 71.927.805 kr. 77.141.285 kr. 84.855.414 kr. 

Sala samtals 2.206.078.241 kr. 2.206.078.241 kr. 2.206.078.241 kr. 2.231.887.550 kr. 2.270.076.305 kr. 

Vörunotkun  1.781.046.265 kr. 1.811.520.892 kr. 1.760.450.436 kr. 1.781.046.265 kr. 1.811.520.892 kr. 

Framlegð  425.031.976 kr. 394.557.349 kr. 445.627.805 kr. 450.841.285 kr. 458.555.414 kr. 

            

Sölubreyt. % 19% 19% 19% 21% 23% 

Framl.breyt.% 14% 6% 19% 21% 23% 

Tafla 8 - Sviðsmyndir af áfengi í matvöruverslun miðað við 13% veltuaukningu 

Það er óvíst hvernig innkaupsverð, álagning og söluaukning yrði í verslun Nettó á Akureyri. 

Með gefnum sviðsmyndum myndi verð á áfengi haldast í stað ef verslunin tekur við verðlagi 

ÁTVR með sömu innkaupsverðum og sættir sig við það framlegðarviðmið, tekur við verðlagi 
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ÁTVR en fær hærri innkaupsverð og því minni framlegð eða semur um lægri innkaupsverð til 

að selja á verðlagi ÁTVR til að ná í vegið meðaltal framlegðar í matvöruverslunum.  

Verð mun hækka ef verslunin vill halda í vegið meðaltal framlegðar í matvöruverslunum með 

sömu innkaupsverðum og ÁTVR fékk. Verðið myndi hækka enn frekar ef innkaupsverð verða 

hærri en innkaupsverð voru í ÁTVR og verslanir skila því í verðlagið ef það verð er það 

lægsta sem birgjar geta boðið þeim aðila sem fær lægsta innkaupsverð á markaðnum. 

Verslunin getur þó samið um lægri innkaupsverð og flutt inn áfengi á lægri verði og haldið 

verðlagi sem það var í verslunum ÁTVR en óvíst er hversu lægra innkaupsverðið yrði. 

Hluti áfengis yrði stór hluti af sölu í verslun Nettó á Akureyri, ef áfengi hefði verið selt í 

versluninni árið 2014 með sömu innkaupsverð, álagningu og sölu hefði sala í dagvöru verið 

17% hærri og væri áfengi 14,55% af sölu dagvöruflokka í versluninni. Framlegð hefði 

hækkað um 12,2% og væri framlegð af áfengið 10,84% af framlegð í verslunni hvað varðar 

dagvöruflokka. Verslunin þyrfti því að stækka við sig eða breyta uppröðun til að koma áfengi 

fyrir. 

 

 

Mynd 38 - Hlutfall af sölu áfengis í dagvöruflokki 
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Mynd 39 - Hlutfall af framlegð áfengis í dagvöruflokki 

Nettó verslunin á Akureyri var með veltu um 1,95 milljarðar árið 2014 og var velta heildar 

dagvörumarkaðarins um 130 milljarðar, því er markaðshlutdeild þessarar verslunar um 1,5% á 

landinu öllu. Vörubirgðir af áfengi í ÁTVR árið 2013 var um 950 milljónir og þyrfti því Nettó 

að fjárfesta í um 14,5 milljónum króna í vörubirgðir miðað við gefnar forsendur sem væri 

töluverð fjárbinding fyrir verslunina. Það má einnig gera ráð fyrir að hlutfall fasta kostnaðar í 

versluninni lækki með hækkandi veltu í kjölfar sölu á áfengi og þyrfti verslunin því minna að 

hafa fyrir öðrum sölueiningum í versluninni sem myndi skapa meira svigrúm til almenna 

verðlækkana á öllum vörum. (ÁTVR, 2014). 
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9. Samantekt 

Einkavæðing áfengissölu myndi hafa rekstrarleg áhrif á fjölmarga neytendur, ÁTVR, 

ríkissjóð, birgja og matvöruverslanir. 

Neytandinn myndi geta keypt áfengi í sömu ferð og matvöru en þyrfti ekki sérstaklega í 

áfengisverslun og minnkar þar af leiðandi ferðakostnað. Sérstaklega á þetta við neytendur á 

landsbyggðinni þar sem engin áfengisverslun er til staðar. Neytendur í Reykjavík og 

Seltjarnarnesi verða einnig fyrir miklum áhrifum en 7 útsölustaðir ÁTVR þjóna að meðaltali 

17.300 einstaklingum á hverja verslun en 3.500 íbúar eru innan við 400 metra frá næstu 

verslun ÁTVR, í samanburði við 50.000 íbúa sem búa innan við 400 metra frá næstu 

matvöruverslun. Það þýðir að ferðakostnaður neytenda yfir heildina myndi lækka verulega og 

þá sérstaklega fyrir þá sem hafa tileinkað sér bíllausan lífstíl. Það er erfitt að spá fyrir um 

aukningu á útgjöldum Íslendinga vegna áfengiskaupa ef af frumvarpinu verður, þau sjónarmið 

takast á, að með opnu aðgengi og fjölgun útsölustaða myndi neysla aukast og þar með útgjöld 

neytenda aukast. Það er alls óvíst hver niðurstaðan yrði, neyslan jókst í Washington fylki eins 

og áður hefur komið fram en hvort það sama gerist hér á landi er óljóst. 

Ef ÁTVR hætti að selja áfengi hefði það mikil rekstraráhrif, enda yrði fyrirtækið einungis í 

tóbakssölu. Veltan myndi dragast saman um 2/3 og allar verslanir ÁTVR lagðar niður. 

Flutningskostnaður vegna aksturs og reksturs bifreiða myndi minnka verulega enda væri 

fyrirtækið einungis að dreifa tóbaki ef til þess kæmi. Húsnæði verslana yrðu seld og 

samdráttur á skrifstofu yrði verulegur, bæði í mannafla og húsnæði. Hagnaður af sölu tóbaks 

var um 1,4 milljarðar árið 2013 og var greiddur arður til ríkisins 1,2 milljarðar en eftir stæðu 

um 200 milljónir á ári til að standa undir rekstri ef sami arður yrði ákveðinn ár hvert. Mikill 

meirihluti starfsmanna ÁTVR kæmi til með að missa vinnuna vegna samdráttar í starfsemi 

sem yrði umfangsmikil hópuppsögn, svipað og þegar mjólkurbúðir voru lagðar niður en þær 

voru mest 66 talsins þegar mest var en 42 mjólkurbúðum var lokað í einu. Í dag eru verslanir 

ÁTVR 49 talsins. Í mjólkurbúðunum störfuðu 153 einstaklingar og fengu 80% einstaklinga 

aðra vinnu þegar skoðuð voru þau úrræði fyrir þá sem misstu vinnuna, þó ber að hafa í huga 

að elstu starfsmennirnir fengu sérstakan lífeyri og hafa því ef til vill ekki sóst eftir vinnu. Árið 

2013 voru mest 430 manns í vinnu hjá ÁTVR í desember, stærsta sölumánuði ÁTVR. Í 

Washington fylki í Bandaríkjunum var ráðið fleira fólk í smásöluverslanir eftir einkavæðingu 

en unnu í áfengisverslun fylkisins en þó var um helmingur þeirra sem missti vinnuna þar 

ennþá án atvinnu að ári liðnu. Þannig fjölgaði störfum en það var ekki endilega sama fólkið 
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sem fékk aftur vinnu. Mikilvægt yrði að huga vel að úrræðum fyrir þá einstaklinga sem 

myndu missa vinnuna enda gerir 8. gr. laga nr. 63/2000 um hópuppsagnir ráð fyrir samráði 

við svæðisvinnumiðlun sem ber að aðstoða fólkið við atvinnuleit. Þó skal hafa í huga þá sem 

eru eldri eða nærri ellilífeyrisaldri en í mjólkurbúðunum var einstaklingum á aldrinum 56-70 

ára greiddur lífeyri þangað til hinn eiginlegi lífeyri tók við. 

Ríkissjóður yrði fyrir frekar litlum breytingum, áfram yrði innheimt áfengisgjald, 

virðisaukaskattur og arður af TVR sem óvíst er hver yrði á hverju ári. Auknar tekjur ráðast þó 

af verðlagi verslana hvort virðisaukaskatturinn yrði minni eða meiri. Einnig ráðast tekjur 

ríkissjóðs af því hvernig ríkið myndi breyta áfengisgjaldi í framtíðinni, hækka það eða lækka. 

Þá er óvíst hver kostnaðurinn yrði í heildina til lengri tíma ef neysla myndi aukast og hafa 

áhrif á heilsu landsmanna, tíminn á eftir að leiða það í ljós hvort breytingin myndi leiða til 

meiri eða minni kostnaðar fyrir ríkið. 

Birgjar yrðu fyrir miklum áhrifum, stærstu birgjarnir, Vífilfell og Ölgerðin í ÁTVR hafa verið 

ánægðir með fyrirtækið enda einfaldara að selja einum aðila en mörgum. Þessi fyrirtæki hafa 

mestu hlutdeildina í verslunum ÁTVR og fá því mesta plássið. Það er ekki víst að það yrði 

þannig í matvöru- og sérverslunum enda þyrfti að semja um það sérstaklega og ekki má 

gleyma því að semja þyrfti um innkaupsverð í stað þess að fyrirtækin stjórni þeim sjálf eins 

og nú er. Einnig er ólíklegt að matvöruverslanir stilli vörum eins nákvæmt eftir sölu eins og 

ÁTVR gerir, sem getur skapað svigrúm fyrir minni birgja að komast á markað til að auka 

samkeppni á innkaupsverðum frá Vífilfelli og Ölgerðinni eða öfugt. Brugghús fengju tækifæri 

til að selja vöruna sína í beint frá býli í brugghúsi sínu eða beint í verslanir í nágrenninu og í 

veislur. 

Reynslan í Washington fylki hefur verið sú að verð á áfengi hækkaði um 8% en það mætti 

rekja til mikillar hækkunar á áfengisskatti við einkavæðinguna. Sala á áfengi hækkaði fyrsta 

árið um 13% og stóð svo í stað árið eftir. Fjölgun sölustaða jókst um 327% og tekjur ríkisins 

hækkuðu um 18%. 

Matvöruverslanir yrðu fyrir miklum breytingum, þær myndu að öllum líkindum auka sölu og 

framlegð, stærstu aðilarnir myndu auka söluna mest í krónum talið. Líklegt þykir að 

matvöruverslanir leitist við að verðleggja áfengi eftir söluverði ÁTVR til að byrja með vegna 

verðvitundar neytenda á áfengi og verðkannana á áfengi fyrir og eftir einkavæðingu. 

Matvöruverslanir gætu samið um innkaupsverð á áfengi og flutt inn áfengi til að lækka 
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innkaupsverð til þess að auka framlegð. Í upphafi má gera ráð fyrir að húsnæðisþörf 

matvöruverslana yrði meiri en nú er vegna áfengissölunnar.  Í einstakri matvöruverslun eins 

og í dæmi um Nettó á Akureyri yrði líklegt að hluti af áfengissölu yrði um 15% af veltu og 

12% af framlegð af heildar dagvöruflokkum verslunarinnar. Heildar veltuaukning á dagvöru í 

verslun Nettó á Akureyri yrði líklegast um 17-20,1% og heildar framlegðaraukning um 4,9-

20,1% en ef salan á áfengi myndi aukast um 13% líkt og gerðist í Washington fylki yrði líkleg 

heildar veltuaukning á dagvöru fyrir verslunina 19-23% og heildar framlegðaraukning um 6-

23%. Það fer þó eftir því hvaða innkaupsverð verslunin fengi á áfengi og hver 

framlegðarkrafan þeirra yrði. 
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10. Lokaorð 

Fróðlegt var að skoða gaumgæfilega sögu áfengissölu í yfir heila öld, rekstraráhrif í 

matvöruverslunum og afleiðingar breytinganna á starfsfólki og neytendum. Rekstraráhrif 

matvöruverslana við áfengissölu yrðu töluverð. Velta og framlegð þeirra verslana á 

dagvörumarkaði kemur líklegast til með að aukast töluvert með sölu á áfengi. 

Matvöruverslanir þurfa því að hafa minna fyrir hverri sölueiningu vegna þess að hlutfall á 

föstum kostnaði á hverja sölueiningu lækkar með tilkomu áfengis í verslanir sem gæti skapað 

svigrúm til verðlækkana á dagvöru almennt. Verslanir þyrftu einnig að fjárfesta mikið í 

birgðum og hilluplássi fyrir áfengi. 

Matvöruverslanir myndu líklegast koma til með að semja um innkaupsverð í stað þess að 

birgjar ákveði innkaupsverðið, líkt og er í ÁTVR. Líklegt þykir að matvöruverslanir komi til 

með að flytja inn áfengi til að lækka innkaupsverð. Það má því draga þá ályktun að 

innkaupsverð á áfengi komi til með að lækka. Stærstu aðilar á matvörumarkaðinum stækka 

mest í veltu og nýjar samningaleiðir taka við milli birgja og smásölu. Líklegt þykir að stærstu 

aðilar á matvörumarkaðinum myndu vilja fá áfengi í matvöruverslanir en stærstu birgjanir á 

áfengismarkaði vilja það ekki. Einnig þykir líklegt að matvöruverslanir hafi síður áhuga á sölu 

á sterku áfengi vegna lítillar sölu í ÁTVR og hárri fjárbindingu í birgðum. Birgjarnir hafa það 

gott í núverandi fyrirkomulagi, þeir geta selt einum aðila á því verði sem þeim sýnist en 

matvöruverslanir myndu vilja auka tekjur sínar og því krefjast lægra innkaupsverðs. 

Neytendur gætu valið áfengi um leið og þeir versla í matinn en þurfa ekki að fara sér ferðir til 

að kaupa áfengi eins og tíðkaðist hér áður fyrr þegar neytendur þurftu að fara sérstaklega í 

mjólkurbúðir til að kaupa mjólk. Neytendur myndu því spara bensínkostnað og tíma. Ef litið 

er til reynslu Washington fylkis í Bandaríkjunum árið 2012 er mikill fjárhagslegur ávinningur 

við að einkavæða áfengissölu og ef sama reynsla yrði á Íslandi en þeim háu sköttum sleppt 

sem bættust við einkavæðingu í Washington ættu rekstraráhrif matvöruverslana að verða 

jákvæð. 
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