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Útdráttur 

Á Alþingi liggur fyrir frumvarp sem leggur til breytingar á fyrirkomulagi áfengisútsölu á Íslandi. 

Frumvarpið leggur til að áfengissala verði gefin frjáls með ákveðnum takmörkunum og 

ríkiseinokunin sem nú er við lýði þar með afnumin. Þessi fyrirætlaða lagabreyting er mikið 

deilumál og takast á andstæð stjórnmálafræðileg sjónarmið þegar um þetta er deilt. Þessari 

ritgerð er ætlað að rýna í orðræðu deiluaðila í þessu máli til að leita svara við því hvað liggi 

að baki röksemdarfærslum fylgjenda frumvarpsins annars vegar og andstæðinga þess hins 

vegar. Tekið verður mið af skoðunum ólíkra hópa, svo sem hagsmunahópa, einstaklinga og 

stofnanna. Aðallega verður þó rýnt í orðræðu alþingismanna sem deila um þetta mál á hinu 

háa Alþingi um þessar mundir. Til að greina orðræðu deiluaðila verður notast við 

orðræðugreiningu, þá verður málið skoðað með hliðsjón af almannavalskenningum og 

kenningu John W. Kingdon um glugga tækifæranna. Meginreglan hérlendis er að smásala 

fari fram á frjálsum markaði, en ríkiseinokun á áfengissölu hefur tíðkast hér á landi og víða á 

Norðurlöndum í ljósi þess að um heilsuspillandi vöru er að ræða og nauðsynlegt að neyslu 

hennar sé haldið í skefjum. Niðurstöður leiddu í ljós að afstaða deiluaðila á sér dýpri rætur 

heldur en röksemdarfærslur þeirra gefa til kynna. Stjórnmálaskoðanir og tilfinningar virðast 

hafa afgerandi áhrif á afstöðu deiluaðila. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.A. prófs í stjórnmálafræði við stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Hún var skrifuð á haustmánuðum ársins 2015 og er metin til 12 eininga 

(ECTS) af 180 eininga grunnnámi. Leiðbeinandi minn við skrifin var Gestur Páll Reynisson, 

færi ég honum innilegar þakkir fyrir góða leiðsögn og uppbyggilega gagnrýni. Fyrir 

óeigingjarna og fagmannlega vinnu við yfirlestur ritgerðarinnar fær faðir minn, Karl Andersen 

miklar þakkir. Þá verð ég ævinlega þakklátur unnustu minni, Hönnu Soffíu Bergmann fyrir 

mikla þolinmæði og ómetanlegan stuðning sem hún hefur sýnt mér, bæði í námi og öllu því 

sem ég tek mér fyrir hendur. 
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1 Inngangur  

Áfengisneysla er stór þáttur í menningu okkar. Stór hluti landsmanna fær sér reglulega í 

glas og það heyrir gjarnan til fáheyrðra undantekninga þegar einstaklingur hefur tekið þá 

skynsömu ákvörðun að neyta ekki áfengis. Í ljósi þess að um löglega neysluvöru er að ræða, 

sem þó augljóslega getur haft slæmar afleiðingar í för með sér og valdið heilsutjóni sé 

hennar neytt í óhófi, þá gilda um hana ákveðnar reglur til þess að draga úr þeim slæmu og 

kostnaðarsömu áhrifum sem óhófleg áfengisneysla kann að hafa. Það er mikið deilumál 

hvaða leiðir eru vænlegastar til árangurs í þeim efnum. Hér á landi líkt og víða á 

Norðurlöndum er ríkið með einkaleyfi á sölu áfengis, en megintilgangur þess að fela ríkinu 

þennan rekstur er að stilla neyslunni í hóf. Á Alþingi liggur fyrir frumvarp sem mælir fyrir 

breytingum á fyrirkomulagi áfengisútsölu í landinu. Lagt er til að salan verði gefin frjáls með 

ákveðnum takmörkunum og ríkiseinokunin þar með afnumin. Þegar þessi umræða sprettur 

fram þá takast á ólík sjónarmið deiluaðila. Sökum þess hversu algenga neysluvöru um ræðir 

þá virðast margir hafa skoðun á því hvernig best sé að haga sölufyrirkomulagi hennar og 

aðgengi að henni. 

Þessari ritgerð er ætlað að kanna átakalínur fylgjenda og andstæðinga fyrirliggjandi 

frumvarps. Þegar um þetta málefni er deilt þá takast á rök fylgjenda frumvarpsins sem mæla 

fyrir verslunarfrelsi einstaklingsins og að málum væri best háttað með frjálsum viðskiptum þar 

sem einkaaðilar mega kaupa og selja vöruna í hagnaðarskyni á móti rökum andstæðinga 

frumvarpsins sem telja ríkiseinokun á smásölu áfengis vera skynsama leið til að halda 

neyslunni í lágmarki með lýðheilsusjónarmið að leiðarljósi. Það hefur vakið forvitni mína 

þegar um þetta málefni er deilt hvað liggi að baki skoðanna deiluaðila, af hverju finnst 

sumum það sjálfagt mál að sala áfengis verði gefin frjáls á meðan aðra hryllir við 

tilhugsuninni.  

Með beitingu orðræðugreiningar verður leitað svara við því hvaða þættir kunna að liggja 

að baki afstöðu fólks til þessa tiltekna málefnis. Rosalind Gill er fræðimaður sem hefur skrifað 

um hvernig hægt sé að rýna í orðræðu deiluaðila til að leita svara við því hvað býr að baki 

röksemdarfærslum þeirra. Bæði verður vikið að orðræðu á meðal þingmanna og annara 

deiluaðila. Með hliðsjón af almannavalskenningum og kenningu John W. Kingdon um glugga 

tækifæranna verður málefnið skoðað útfrá almenningsálitinu og því hvers vegna sum málefni 

fá mikla athygli í stjórnmálum á meðan önnur fá ekki brautargengi. Við vinnslu ritgerðarinnar 

var stuðst við lagafrumvarp Vilhjálms Árnasonar um breytingar á áfengislögum, bæði það 

frumvarp sem lagt var fram á síðasta löggjafarþingi en komst ekki til atkvæðagreiðslu og 

núverandi frumvarp sem er endurflutt útgáfa af því fyrra. Stuðst var að mestu leyti við efni á 

alþingisvefnum, rýnt var bæði í umræður þingmanna og nefndarálit. Þá var rýnt í aðsendar 

greinar frá ýmsum aðilum, bæði á alþingisvefnum og í fjölmiðlum. Tekið var viðtal við Vilhjálm 
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Árnason, flutningsmann frumvarpsins þar sem hann útlistaði fyrir höfundi ákveðna þætti 

málsins sem óskað var eftir nánari skýringum á. 

Það eru tvö meginmarkmið með þessari ritgerð, í fyrsta lagi að leita svara við því hvað 

einkennir röksemdarfærslur þeirra tveggja fylkinga sem deila um breytingar á fyrirkomulagi 

áfengissölu á Íslandi. Þá verður einnig kannað hvort rökin byggi á sama grunni eða hvort 

munur sé á nálgun deiluaðila að viðfangsefninu. 
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2 Saga og þróun áfengisútsölumála á Íslandi frá 1900 

Árið 1908 fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi um það hvort banna ætti innflutning á 

áfengi. Þetta var jafnframt fyrsta íslenska þjóðaratkvæðagreiðslan og voru niðurstöðurnar á 

þann veg að 60% kjósenda kusu að banna ætti innflutning á áfengi.1 Árið 1909 setti Alþingi 

síðan bæði aðflutnings- og sölubann á áfengi. Þrátt fyrir að bannlögin hafi verið samþykkt 

tóku þau ekki strax gildi. Innflutningur á áfengi var leyfður til ársbyrjunar 1912 og sala á 

áfengum veigum var heimiluð til 1. janúar 1915. Árið 1923 voru sett lög um svokölluð 

Spánarvín. Það var vegna viðskiptahagsmuna landsins, en Spánverjar versluðu saltfisk í 

stórum stíl af Íslendingum og þvinguðu landsmenn til að versla af sér spænsk vín. Sú staða 

sem upp var komin bauð uppá brugg og smygl því erfitt reyndist að hafa eftirlit með því hvort 

menn væru að sýsla með spænskt vín eða eitthvað annað. Í kjölfarið varð heimilaður 

innflutningur á áfengi sem innihélt áfengismagn undir 21% af hreinum vínanda. Öl var þó enn 

bannað eins og frægt er orðið hérlendis, en bjórbanninu var ekki aflétt fyrr en 1. mars 1989.2 

Árið 1933 var svo gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu á ný til að fá úr því skorið hvort afnema 

skyldi gildandi bann gegn innflutningi áfengra drykkja. Í þetta sinn þegar gengið var til 

þjóðaratkvæðagreiðslu voru mun fleiri kjósendur á kjörskrá heldur en árið 1908, en konur 

höfðu einmitt fengið kosningarétt í millitíðinni. Niðurstöðurnar urðu á þann veg að afstaða 

fólks til áfengisbannsins hafði í raun snúist við. Hlutfall greiddra atkvæða með afnámi 

bannsins voru 57,7%, en hlutfall þeirra sem vildu að bannið stæði áfram var 42,3%. Þegar 

banninu var aflétt var fyrirkomulagið á áfengissölu með þeim hætti að ríkiseinkasala átti að 

annast innflutning, sölu og bruggun. Hugmyndin með því var sú að ekki þótti ráðlagt að gera 

áfengi að gróðalind einstaklinga. Hlutverk ríkisins var að vinna gegn misnotkun áfengis með 

því að takmarka aðgengi að því með verulegum hömlum á sölu og dreifingu.3 

 

                                                      

 

 

 

1 Hagstofa Íslands, “Þjóðaratkvæðagreiðslur,” 

https://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/kosningar/thjodaratkvaedagreidslur/ (Sótt 10. desember 2015). 

2 Vínbúðin, “Saga ÁTVR,” http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-39/50_read-261/ (Sótt. 

10. desember 2015). 

3 Jónas Guðmundsson, Áfengisvarnir: Sögulegt yfirlit og tillögur um skipan áfengisvarna á Íslandi, 

(Reykjavík: Bókaútgáfa Guðjóns Ó, 1972), 9-12. 

https://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/kosningar/thjodaratkvaedagreidslur/
http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-39/50_read-261/
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3 Fyrri tilraunir til breytinga á sölufyrirkomulagi áfengis 

Nú liggur fyrir á Alþingi frumvarp þar sem lagt er til að umgjörð áfengisútsölumála verði 

breytt. Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins er Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðis-

flokksins. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem sambærilegt frumvarp er lagt fyrir á Alþingi. 

Frumvarp til laga sem lagði til breytingar á sölufyrirkomulagi áfengis var lagt fram á 

löggjafarþingi árið 2000, þá var fyrsti flutningsmaður þess Vilhjálmur Egilsson. Málið fékk ekki 

brautargengi og lagði Vilhjálmur frumvarpið fram aftur á næsta þingi án árangurs. 

Á árunum 2003 til 2007 lagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins 

fram frumvarp fjórum sinnum er varðaði breytingar á sölufyrirkomulagi áfengis og tóbaks. 

Frumvörpin sem hann lagði til náðu til áfengis undir 22% af hreinum vínanda að styrk. Þrátt 

fyrir ítrekaðar tilraunir þá hafði málið enn ekki komist til atkvæðagreiðslu á Alþingi. Þá var 

röðin komin að Sigurði Kára Kristjánssyni, sem einnig var þingmaður Sjálfstæðisflokksins. 

Hann reyndi tvívegis að leggja fram frumvarp þess efnis að sala á áfengi undir 22% að 

styrkleika yrði gefin frjáls. Í seinna skiptið var málið á dagskrá á fyrsta degi eftir að þing kom 

saman eftir jólafrí þann 20. janúar 2009. Það þótti afskaplega óheppileg tímasetning í ljósi 

þess að nýlega hafði gengið yfir efnahagshrun og almenningsumræðan í landinu kallaði eftir 

að brýnni mál kæmust á dagskrá þingsins. Sjálfstæðismenn hafa reglulega sætt mikilli 

gagnrýni fyrir að leggja þessi frumvörp fram, en þingmenn annara flokka virðast almennt ekki 

líta á málið sem mjög nauðsynlegt mál. 

Vilhjálmur Árnason lagði fram frumvarpið sem hér verður til umfjöllunar árið 2014. 

Frumvarpið fékk mikla umfjöllun á Alþingi en fékk þó ekki afgreiðslu og var því endurflutt á 

löggjafarþingi 2015. Frumvarpið sem nú liggur fyrir snýst um breytingar á lögum um verslun 

með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af 

áfengi og tóbaki. Í frumvarpi Vilhjálms eru engin sérstök mörk sett á áfengisprósentu þess 

áfengis sem lagt er til að fari í frjálsa sölu líkt og var að finna í frumvörpum Guðlaugs Þórs og 

Sigurðar Kára. 
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4 Kenningar og hugmyndafræðilegur grunnur 

Þessu verkefni er ætlað að leggja mat á rök deiluaðila sem deila um ágæti þess frumvarps 

sem liggur fyrir á Alþingi er varðar breytingar á lögum um fyrirkomulag áfengisútsölu á 

Íslandi. Til þess að fá úr því skorið hvað liggur að baki rökum deiluaðila var ákveðið að notast 

við orðræðugreiningu (e. Discourse analysis). Þá verða röksemdarfærslur bæði 

alþingismanna og annara deiluaðila einnig skoðaðar með hliðsjón af almannavalskenningum 

(e. Public choice) og kenningu John W. Kingdon um glugga tækifæranna (e. The policy 

window). 

 

4.1 Orðræðugreining 

Þegar skoða á samspil tungumáls og tjáningar við félagslegan veruleika er hægt að notast 

við orðræðugreiningu. Orðræðugreining sem rannsóknaraðferð á rætur sínar að rekja til 

málvísinda. Fræðimenn úr röðum félagsvísinda auk ýmsa annara greina hafa þó notað hana 

í rannsóknum sínum undanfarið. Þegar orðræðugreiningu er beitt er athyglinni beint að 

tungumálinu og tjáningu fólks í rituðu eða töluðu máli. Í hversdagslegu tali er merking 

orðræðu það sem er skrifað eða sagt, en þegar orðræða er greind á sviði málvísinda er rýnt 

betur í samhengi og málnotkun. Orðræða er samkvæmt málvísindum máleining sem er 

stærri en setning. Þá fæst orðræðugreining gjarnan við hugsanir á borð við hvernig 

málnotendur koma hugsun sinni á framfæri. Því flokkast orðræðugreining undir svokallaða 

virknimálfræði (e. Functional linguistics). Sú málfræði lítur til þess hvernig málfræðilegar 

einingar eru notaðar í daglegri notkun. Í orðræðugreiningu er því ekki horft á tungumál 

einungis sem samansafn ákveðinna orða heldur er hoft á heildarmynd allrar orðræðunnar. 

Gjarnan eru fleiri þættir teknir til greina, svo sem líkamstjáning, svipbrigði, látbragð og 

hljómblær. Í þessari ritgerð verður þó fyrst og fremst einblínt á orðaval. 

Markmið rannsókna sem styðjast við orðræðugreiningu er ekki endilega að lýsa heiminum 

eins og hann er. Það má segja að í orðræðugreiningu séu frekar settar fram tillögur um það 

hvernig einstaklingur gæti skilið heiminn. Einn meginkostur orðræðugreiningar sem 

rannsóknaraðferðar er að hún fær fólk til að íhuga samspil milli tungumáls og þekkingar. Hún 

aðstoðar fólk við að skilja orðræðuna og þann mátt sem hún hefur til að móta skilning þess á 

umhverfinu. Þá gerir hún manni grein fyrir því að ólík sjónarhorn kunna að myndast þar sem 

fólk upplifir hlutina við mismunandi aðstæður. 
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Til að markmið rannsóknarinnar náist er mikilvægt að afmarka þau gögn sem lögð verða 

til grundvallar.4 Í raun má segja að orðræðugreining sé vettvangur rannsóknaraðferða frekar 

en ein ákveðin rannsóknaraðferð, þ.e.a.s. að margar mismunandi aðferðir eru mögulegar.5 

Rosalind Gill talar um að orðræðugreining sé samheiti yfir ýmsar mismunandi 

rannsóknaraðferðir á textum. Í rauninni er ekki til einhver ein orðræðugreining, heldur eru 

margar greiningaraðferðir úr mismunandi áttum sem við getum flokkað sem 

orðræðugreiningu. Þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að hafna þeirri hugmynd 

raunsæisstefnunnar (e. Realist) að tungumálið skýri heiminn á hlutlausan máta. 

Rosalind Gill hefur tekið saman nokkur lykilatriði sem hjálpa okkur að skilgreina 

orðræðugreiningu:  

a) Í fyrsta lagi nefnir hún gagnrýni á gefinni þekkingu (e. Taken-for-granted knowledge) 

og að við eigum að efast um að okkar eigin sýn á veröldinni endurspegli raunverulegt 

eðli þess sem við skoðum hverju sinni. 

b) Það eru sögulegar og menningarlegar aðstæður okkar sem móta það hvernig við 

skiljum heiminn. 

c) Sannfæring um það að vitneskja okkar er félagslega mótuð. Það er því ekki 

heimurinn sem mótar það hvernig við upplifum hlutina, heldur eru það félagsleg ferli. 

d) Í fjórða og síðasta lagi skoðar orðræðugreining það hvernig þekking og félagsleg 

mótun fólks, fyrirbæra eða vandamála tengjast athöfnum þess. Með því á Gill við að 

fólk hagar sér í samræmi við þá þekkingu sem það hefur á því samfélagi sem það býr 

í.6 

Þegar orðræðugreining er notuð eru það helst fjögur megin þemu sem um ræðir. Fyrir það 

fyrsta er það áhersla á orðræðuna sjálfa. Í öðru lagi að tungumál sé bæði mótað af fólki (e. 

Constructed) og hafi mótandi (e. Constructive) áhrif á samfélagið. Í þriðja lagi er að lögð er 

áhersla á það að orðræða sé athöfn. Í fjórða lagi er lögð áhersla á það að orðræðan sé 

skipulögð þannig að sá sem talar eða skrifar getur gengið útfrá því að aðrir skilji hvað hann á 

við, að orðræða sé skipulögð mælskulist (e. Rhetorical organization of discourse).7 

                                                      

 

 

 

4 Kristín Björnsdóttir, 2013. „Orðræðugreining,“ Í Handbók í aðferðafræði rannsókna, Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstj.) 269-280, (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013). 

5 Margaret Wetherell, Stephanie Taylor og Simeon J. Yates, Discourse as Data: A guide for 
analysis (The Open University: Sage Publications, 2001), 5-48. 

6 Rosalind Gill, 2005. “Dicourse analysis” Í Qualitative Researching, Martin W. Bauer og George 

Gaskell (ritstj.) 172-190 (London: Sage Publications, 2005), 173.  

7 Sama heimild, 172-175. 
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Orðræðugreining spyr gjarnan öðruvísi spurninga heldur en aðrar rannsóknaraðferðir. Ef 

dæmi er tekið um samtal á milli tveggja grænmetisæta. Orðræðugreining myndi ekki leita 

svara við því hvers vegna þessir einstaklingar ákváðu að hætta að leggja sér kjöt og fisk til 

munns. Þess í stað leitar hún eftir svörum við því hvernig viðkomandi einstaklingar réttlæta 

þá ákvörðun að hafa hætt að borða kjöt og fisk, eða hvernig þeir bregðast við gagnrýni 

varðandi þessa ákvörðun sína.8 

Orðræðugreining hefur fengið á sig gagnrýni sem rannsóknaraðferð vegna þess að ef það 

sem mælt er hefur mótandi áhrif á samfélagið sem við búum í þá mun sá sem beitir 

rannsóknaraðferðinni einnig verða fyrir mótandi áhrifum orðræðunnar.9 

 

4.2 Almannavalskenningar 

Almannavalskenningar sem skóli innan hagfræðinnar á rætur sínar að rekja aftur til sjötta 

áratugs síðustu aldar og byggir á skynsemiskenningum. James Buchanan er einn helsti 

fræðimaður almannavalsskólans, en hann fékk nóbelsverðlaun í hagfræði árið 1986 fyrir 

kenningar sínar. Það er þó ekki hægt að segja að Buchanan sé upphafsmaður þeirra, en það 

er talað um að hann hafi náð að endurvekja og betrumbæta þær þannig að þær mynduðu 

eina heild. Upphafsmenn á greiningu mannlegrar hegðunnar eru gjarnan taldir vera 

Aristóteles og Adam Smith. 

Stjórnmálafræðingar ganga gjarnan útfrá því að menn í stjórnkerfinu sinni starfi sínu í 

almannaþágu og af hugsjónaástæðum frekar en til þess að auka sína persónulegu hagi. Í 

hagfræðinni er gjarnan gengið útfrá því að menn séu í eðli sínu eiginhagsmunaseggir, en þó 

einnig rökhugsandi. Almannavalsfræðin gerir ráð fyrir því að stjórnmálafræðingurinn og 

hagfræðingurinn geti verið einn og sami maðurinn. Hér hefur þannig skapast grundvöllur til 

þess að nota kenningar hagfræðinnar og stjórnmálafræðinnar sameiginlega til þess að skýra 

hegðun fólks í hinu opinbera kerfi. Það má því segja að í almannavalsfræðunum séu aðferðir 

hagfræðinnar notaðar sem greiningartæki í stjórnmálafræði. Almannavalsfræðin gengur útfrá 

því að einstaklingar breytast ekki með því að færa sig um set. Þ.e.a.s. að þó að einstaklingur 

færi sig úr starfi á frjálsum markaði yfir í starf hjá hinu opinbera þá breytist hegðun hans ekki 

í grundvallaratriðum.10 Buchanan hefur jafnframt haldið því fram að það væri eðlilegt af 

                                                      

 

 

 

8 Sama heimild, 177. 

9 Sama heimild, 188. 

10 Magnús Árni Skúlason, (1994) „Almannaval“, Fjármálatíðindi, 51-58. 
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ríkisstarfsmanni að vilja sjá stofnun sína stækka, umfangsmeiri stofnun færir viðkomandi 

starfsmanni meira starfsöryggi heldur en ella auk möguleikans á að færa sig upp valdastigan 

og hækka í launum.11 

Almannavalskenningar snúast að miklu leyti um greiningu á ákvörðunum stjórnvalda og 

hegðun einstaklinga í samskiptum þeirra við stjórnvöld. Kenniningin þróaðist þegar 

hagfræðingar fóru að greina ákveðnar mótsagnir í hegðun almennings. Allar þær ákvarðanir 

sem stjórnvöld taka munu hafa áhrif á þegna ríkisins, sumir munu tapa á viðkomandi 

ákvörðun á meðan aðrir munu græða á henni. Í grunninn snýst kenningin um það að ef þeir 

aðilar sem hafa hag af ákvörðunum stjórnvalda eru fleiri en þeir sem tapa á þeim, þá má 

segja að ákvörðunin hafi heilt yfir verið almenningi til góðs. Aftur á móti er talað um ríkisbrest 

ef inngrip stjórnvalda gagnast minnihlutanum á kostnað meirihlutans.12 

 

4.3 Markaðsbrestir og ytri áhrif 

Inngrip ríkisins eru nauðsynleg á ýmsum sviðum samfélagsins. Margar ákvarðanir sem 

fólk tekur í amstri dagsins hafa áhrif á þriðja aðila með einum eða öðrum hætti. Þegar 

kostnaður lendir á þriðja aðila eiga yfirvöld það gjarnan til að skerast í leikinn með því að 

dreifa kostnaðinum með jöfnum hætti á samfélagið í heild.13 

Adam Smith setti fram kenningu margt fyrir löngu um að best væri fyrir samfélög ef hver 

og einn gæti tekið sjálfstæðar ákvarðanir án allra afskipta ríkisins. Smith nefndi hina 

margfrægu myndlíkingu máli sínu til stuðnings að það væri ekki góðmennskunnar vegna að 

slátrarinn, bruggarinn eða bakarinn stundi sína iðju, heldur stunda þeir hana vegna þess að 

þeir geta grætt á henni. Þeir vita í raun ekki hversu mikið þeir þurfa að leggja til 

samfélagsins, en með því að stunda sína iðju á frjálsum markaði þá er þeim stjórnað af 

ósýnilegri hendi sem sér til þess að unnið sé að almannahag. Hugsunin er sú að til þess að 

þeir geti grætt sjálfir á iðju sinni þá verða þeir að fullnægja þörfum þeirra þegna sem 

þjónustuna sækja. Þannig skapast hvati til að veita góða þjónustu fyrir sanngjarna þóknun.14 

                                                      

 

 

 

11 John Meadowcroft, James M. Buchanan (New York: Bloomsbury Academic, 2013), 101. 

12 N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor, Economics, 3rd edition. (United Kingdom: Andrew 

Ashwin, 2014), 255. 

13 Sama heimild, 260. 

14 Sama heimild, 7. 
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Ósýnilega höndin hlýtur þó að vera einhverjum vanköntum búin, ef hún væri fullkomin þá 

væri kannski óþarfi að hafa yfirvöld sem stýra ákvarðanatöku fólks með einum eða öðrum 

hætti. Því hefur verið haldið fram að ríkisstjórnin sé nauðsynleg til að verja höndina 

ósýnilegu. Stjórnvöld hafa mörgum mikilvægum hlutverkum að gegna. Frjálsi markaðurinn 

mundi eflaust ekki ganga ef það væri ekki eitthvað regluverk sem verndar þegna ríkisins. Það 

má vera að ósýnilega höndin skapi oft á tíðum skilvirkni á frjálsum markaði, það er þó ekki 

alltaf svo. Hagfræðingar tala um markaðsbresti þegar hagur neytenda á markaði er ekki 

hámarkaður. Markaðsbrestir geta orðið vegna ýmsa atburða, svo sem ytri áhrifa eða 

markaðsstyrk (e. Market power), þ.e. þegar einn eða fáir aðilar á markaði hafa óeðlilega 

mikla markaðshludeild.15 

Ytri áhrif eru þegar hegðun fólks hefur áhrif á utanaðkomandi aðila. Ytri áhrif geta bæði 

verið jákvæð og neikvæð. Dæmi um neikvæð ytri áhrif gæti verið það þegar stór verksmiðja 

mengar andrúmsloftið við framleiðslu sína. Íbúar nærri verksmiðjunni þurfa að líða fyrir 

mengunina. Í samhengi við áfengissölu væri hægt að nefna ofneyslu áfengis sem veldur 

heilsutjóni og auknum kostnaði á heilbrigðiskerfi ríkja sem dæmi um neikvæð ytri áhrif. 

Jákvæð ytri áhrif geta birst í ýmsum myndum, til dæmis menntun. Ef landsmenn afla sér 

menntunar í auknum mæli þá veldur það aukinni framleiðni þjóðarinnar, en slíkt verður 

mörgum landsmönnum til góðs, óháð því hvort það sé sjálft að mennta sig eða ekki.16 

 

4.4 Gluggi tækifæranna (e. The Policy Window) 

Bandaríski stjórnmálafræðingurinn John W. Kingdon setur fram áhugaverða kenningu um 

það hvernig stefnumál komast á dagskrá stjórnvalda og hvers vegna sum málefni virðast 

fanga athygli þeirra á meðan önnur fá ekki framgang. Hann sér fyrir sér þrjá strauma sem 

flæða um kerfið, þetta eru straumar vandamála, stefnumála og pólitíkur. Straumarnir þrír eru 

að miklu leyti óháðir hverjum öðrum, en á einhverjum tímapunkti munu þeir þó mætast. 

Þegar sú tenging á sér stað skapast gjarnan aðstæður til breytinga í þjóðfélaginu.17  

Þegar kemur að vandamálum þá gerir Kingdon greinarmun á vandamáli og ástandi. Á 

hverjum degi tekst fólk á við hin ýmsu málefni á borð við slæmt veður, flensu eða fátækt. Oft 

á tíðum eru þetta hlutir sem við getum ekki með góðu móti stjórnað sjálf. Ástand verður að 

                                                      

 

 

 

15 Sama heimild, 8. 

16 Sama heimild, 241-243. 

17 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Updated 2nd edition (United 

States: The University of Michigan, 2011), 18-19. 
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vandamáli þegar við lifum í þeirri trú að við getum fundið lausn við því.18 Samfélög innihalda 

sérfræðinga á mörgum sviðum, hvort sem er á sviði heilbrigðismála, umhverfismála eða 

sakamála svo fátt eitt sé nefnt. Sérfræðingasamfélagið leggur til hugmyndir hver á sínu sviði, 

sumar þeirra lifa lengur en aðrar. Sérfræðingar innan sama starfssviðs eru gjarnan sammála 

um það hvaða málefni ákjósanlegt væri að leggja áherslu á innan geirans. Þegar hugmyndir 

hafa lifað lengi í umræðunni og fengið mikið umtal á meðal sérfræðinga þá aukast líkurnar á 

því að málefnið fái brautargengi í heimi stjórnmálanna. Þessi sérfræðiálit eiga við um 

stefnumálastrauminn. Sérfræðiálitið þarf ekki að vera það sama innan alls geirans, heldur eru 

þetta áberandi þættir sem samstaða er um að þarfnast bóta.19 Pólitíski straumurinn 

samanstendur síðan af almenningsáliti, hagsmunahópum, niðurstöðum kosninga, stefnumála 

ríkisstjórnar og stjórnarbreytingum. Ríkisstjórn skynjar almenningsálit og viðhorf fólks til 

ýmissa mála, almenningsálitið er alla jafna talið óáreiðanlegast af þessum þáttum og sá 

þáttur sem er kvikast til breytinga.20 

Eins og áður sagði þá flæða þessir þrír straumar um kerfið hver í sínu lagi, en þegar þeir 

mætast þá getur gluggi tækifæranna opnast. Til að koma málefni sínu á dagskrá á 

stjórnvaldsvettvangi er nauðsynlegt að vera tilbúinn þegar hann opnast. Vandamál blasir við, 

sérfræðingar hafa rætt mögulegar lausnir og almenningur slæst í för með þeim og hefur áhrif 

á ákvarðanir stjórnvalda.21 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

18 Sama heimild, 109. 

19 Sama heimild, 139-141 og 143-144. 

20 Sama heimild, 145-149. 

21 Sama heimild, 165. 
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5 Hugmyndafræðilegar átakalínur andstæðinga og fylgjenda 
frumvarpsins 

Hér verður farið yfir þann rökstuðning sem bæði fylgjendur og andstæðingar frumvarpsins 

nefna máli sínu til stuðnings. Bæði verður tekið mið af rökum alþingismanna sem og annarra 

fylgjenda og andstæðinga. Kastljósinu verður sérstaklega varpað á eðli málflutnings hvorrar 

fylkingarinnar fyrir sig m.a. með hliðsjón af eðli röksemda þeirra. Málefnið er viðkvæmt þar 

sem um er að ræða löglega neysluvöru sem getur óumdeilanlega valdið miklu tjóni sé hennar 

neytt í óhófi. Fylgjendur frumvarpsins benda á óhagkvæmni núverandi fyrirkomulags og 

forræðishyggju stjórnvalda á meðan andstæðingar, þeir sem vilja halda fyrirkomulaginu 

óbreyttu benda á þá neikvæðu þætti sem áfengi kann að valda, andlegt, líkamlegt og 

félagslegt tjón fórnarlamba ofneyslu áfengis og skyldmönnum þeirra. 

 

5.1 Rök flutningsmanna og fylgjenda frumvarpsins 

Líkt og áður hefur komið fram skiptast báðar hinar andstæðu fylkingar í nokkra undirhópa. 

Þar er m.a. átt við um stjórnmálamenn, hagsmunahópa og að lokum aðra, svo sem 

einstaklinga en einnig stofnanir. Hér verður farið yfir málflutning fylgjenda frumvarpsins. 

5.1.1 Rök meðal alþingismanna 

Frá árinu 1922 hefur íslenska ríkið haft einkaleyfi á sölu áfengis á Íslandi. Með afnámi 

bjórbannsins svokallaða hér á landi þann 1. mars árið 1989 tók áfengisneysla miklum 

breytingum. Í takt við þær breytingar á neysluvenjum fólks hefur Áfengis- og tóbaksverslun 

ríkisins, (hér eftir ÁTVR) orðið við kröfum neytenda er lúta að auknu vöruúrvali, lengri 

afgreiðslutíma verslanna, vefverslun fyrir þá sem kjósa að versla í gegnum veraldarvefinn og 

fría heimkeyrslu fyrir þá sem búa 25 km eða lengra frá næsta útsölustað. Þá hefur fjöldi 

útsölustaða einnig aukist gríðarlega. Sú þjónustuaukning sem hefur átt sér stað samrýmist 

illa því megin markmiði sem lagt var upp með við stofnun ÁTVR að takmarka aðgengi að 

áfengi að mati 1. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar.22 

Willum Þór Þórsson, alþingismaður frá 2013 og meðflutningsmaður frumvarpsins sagði í 

umræðu um málið á Alþingi að afnám einkasölu ríkisins á áfengi muni hafa margvíslega 

jákvæða þætti í för með sér: „Að taka þennan rekstur úr ríkisforsjá mun þýða ábata fyrir 

                                                      

 

 

 

22 Alþingi: Nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak. 

Þingskjal 1024, 17. mál, 2014-2015. Vefútgáfa http://www.althingi.is/altext/144/s/1024.html (Sótt í 

ágúst 2015).  

http://www.althingi.is/altext/144/s/1024.html
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verslun, ábata fyrir neytendur, aukið hagræði, að líkindum aukið vöruval, aukna framleiðni í 

verslun, sparnað í rekstri, verslunarpláss fyrir ríkið, þægindi við losun um fjármagn sem er 

bundið í ríkisrekstri, þægindi fyrir neytendur og bætt aðgengi á landsbyggðinni. Með öðrum 

orðum erum við að tala um aukið verslunarfrelsi og aukið persónufrelsi.“23 

Hagræðingin sem Willum nefnir fyrir verslun felst í því að geta boðið uppá meira 

vöruúrval. Ábatinn fyrir neytendur væri meðal annars að geta nýtt sömu ferð til að versla 

áfengi þegar aðrar vörur eru keyptar. Þá eru gríðarlegir fjármunir bundnir í eignum ÁTVR, en 

sala á þeim væri þónokkur búbót fyrir ríkið. 

Willum talar um þá neikvæðu þætti frumvarpsins sem andstæðingar þess nefna gjarnan. Í 

ræðu sinni segir hann m.a.: „Á móti þessum rökum eru aðallega þær skuggahliðar 

frumvarpsins að neysla muni við þessar breytingar aukast og hafa í för með sér verri 

lýðheilsu, aukið álag á heilbrigðiskerfið og félagsleg vandamál. Þetta er það sem við erum að 

vega og meta og kemur vel fram í umræðunni.“ Aukin neysla hefur augljóslega slæmar 

afleiðingar í för með sér, spurningin er hinsvegar sú hvernig drögum við úr þessum neikvæðu 

þáttum. Hátt verð og skattlagning eru þættir sem hafa mikil áhrif á neyslu. Þegar 

andstæðingar frumvarpsins halda því fram að áfengisneysla muni aukast ef ríkiseinkasalan 

verði afnumin vegna þess að útsölustöðum mun í kjölfarið fjölga má benda á að aðgengi 

hérlendis hefur aukist gífurlega með mikilli fjölgun áfengisútsölustaða. Willum bendir á að 

þrátt fyrir þessa fjölgun þá hafi neysla ungmenna dregist mikið saman. Þá vill hann meina að 

forvarnir, fræðsla og þekkingarmiðlun spili mikilvægara hlutverk í baráttunni við skuggahliðar 

ofneyslu áfengis heldur en hvernig sölufyrirkomulaginu er háttað.24 

Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins er Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. 

Sú hugmyndafræði sem flokkur hans byggir á leggur áherslu á frelsi einstaklingsins og er 

þeirrar skoðunar að ríkið eigi ekki að standa í verslunarrekstri sem einkaaðilar geti á annað 

borð staðið undir. Meginreglan er að hið opinbera haldi úti nauðsynlegum rekstri ef 

einkaaðilar sjá sér ekki hag í því að sinna honum.25 Það virðist þó ekki vera raunin með 

                                                      

 

 

 

23 Willum Þór Þórsson. Verslun með áfengi og tóbak o.fl., 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/upptokur/lidur/?lidur=lid20141009T133124. 

24 Willum Þór Þórsson, sama heimild. 

25 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur 

ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala 

áfengis). Þingskjal 17, 17. mál, 2014-2015. Vefútgáfa http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0017.pdf  

(Sótt í ágúst 2015), 5. 

http://www.althingi.is/altext/upptokur/lidur/?lidur=lid20141009T133124
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0017.pdf
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áfengisverslun, slík verslun mundi að öllum líkindum standa undir sér og því einkennilegt að 

ríkið skuli beita sér fyrir því að halda úti þessari smásölu. 

Samkvæmt frumvarpinu eru sett skýr lög og ákveðin skilyrði sem útsölustaðir þurfa að 

uppfylla til þess að mega selja áfengi. Þannig er komið í veg fyrir það að áfengi verði selt á 

sölustöðum þar sem ungt fólk á það til að safnast saman. Í flutningi sínum á frumvarpinu 

segir Vilhjálmur:  

„Það er alveg á hreinu að frumvarpið slakar ekki á kröfum um takmarkað aðgengi ungs 

fólks að áfengi, auglýsingabann eða álögur á áfengi. Enn er auglýsingabann samkvæmt 

frumvarpinu og ekkert verið að breyta því þó margir haldi öðru fram. Enn er í gildi 20 ára 

aldurstakmark til þess að kaupa áfengi og ekki verið að breyta því. Það er alveg ljóst að 

þær verslanir, samkvæmt frumvarpinu, sem munu selja fólki undir aldri áfengi fá viðvörun, 

sektir og verða sviptar söluleyfi við ítrekuð brot. Ég man ekki eftir einni einustu 

áfengisverslun ríkisins sem hefur verið svipt söluleyfi eða fengið á sig sekt, en ég veit um 

fjölmarga sem hafa keypt sér áfengi undir aldri þar. Það held ég að við þekkjum flest. 

Þetta mun verða takmarkað og því er ekki verið að breyta áfengisstefnunni. 

Áfengisstefnan er áfram sú sama nema hvað frumvarpið gerir ráð fyrir auknum fjármunum 

til að framfylgja þeirri stefnu.“26  

Þá bendir Vilhjálmur á það að frumvarpið leggur til að auka það fjármagn af innheimtu 

áfengisgjalda sem lagt er í forvarnar- og fræðslustarf. Eins og staðan er í dag rennur 1% 

þeirra til þessara starfa. Frumvarpið leggur til að sú tala verði hækkuð upp í  5%.27 

Augljóslega er neysla ungs fólks eitt af megináhyggjuefnum í þessari umræðu og í 

flutningi sínum á frumvarpinu má sjá að Vilhjálmi er mikið í mun um að koma því til skila að 

ekkert er slakað á varðandi forvarnir og aðgengi ungs fólks á áfengi í frumvarpinu. Þess þó 

heldur muni forvarnarstarf eflast til muna þó að sölufyrirkomulaginu yrði breytt ef frumvarpið 

nær fram að ganga. 

Þegar kemur að því að ræða aðgengi að áfengi og sýnileika þess segir Vilhjálmur: 

                                                      

 

 

 

26 Vilhjálmur Árnason. Verslun með áfengi og tóbak, 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í ágúst 

2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T174252.html. 

27 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur 

ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala 

áfengis). Þingskjal 17, 17. mál, 2014-2015. Vefútgáfa http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0017.pdf  

(Sótt í ágúst 2015), 14. 

http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T174252.html
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0017.pdf


17 

 

„Í þessari umræðu er alltaf sagt að aðgengið sé aðalmálið, auglýsingar og verð. 

Hvernig er staðan í dag? Jú, það eru vínbúðir sem selja áfengi. Þær breyttu nafninu sínu 

úr ÁTVR í Vínbúðin, til að koma víni í undirmeðvitund fólks, auglýsa og auglýsa: Munið 

eftir skilríkjunum! Af hverju þurfa þær að auglýsa það? Ef fólk kemur ekki með skilríki þá 

bara getur það ekki keypt áfengi, það er stefna þeirra að selja sem minnst. Þeir auglýsa 

gegn ölvunarakstri og eru með áróður. Það er vel. Ég fagna því. En af hverju þurfa þeir 

alltaf að birta lógóið sitt á eftir, Vínbúðin?“ 

Í framhaldi af því þá nefnir Vilhjálmur framsetningu Vínbúðanna í stærstu 

verslunarmiðstöðvum landsins, Smáralindinni og Kringlunni þar sem flennistórar 

áfengisverslanir úr gleri blasa við vegfarendum, ekki er það til að minnka sýnileikann frekar 

heldur en í Hafnarfirðinum þar sem þeir fluttu vínbúðina úr miðbænum og upp að einni 

fjölförnustu götu bæjarins og settu stærðarinnar Vínbúðar merki utaná verslunina.28 Hér er 

Vilhjálmur að benda á þætti í núverandi fyrirkomulagi sem betur mættu fara þegar kemur að 

forvörnum, sýnileika og aðgengi ungs fólks að áfengi. 

Vilhjálmur bendir á óheppilegt orðaval þegar fyrirtæki eins og Capacent leggja fyrir 

spurningalista varðandi afstöðu fólks í þessu máli. Þá er gjarnan spurt spurninga á borð við 

„Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) sölu á léttvíni og/eða sterku áfengi í matvöruverslunum?“. En 

þetta er svo langt frá því hvað frumvarpið fjallar raunverulega um. Það er alltof mikilli athygli 

beint að þessu með matvörubúðirnar.29 

Vilhjálmur bendir á að andstæðingar frumvarpsins á Alþingi eru gjarnir á að vísa til 

rannsókna Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar þar sem haldið sé fram að fyrirkomulagið á 

Íslandi sé svo gott og virki afskaplega vel. Vilhjálmur segir að það á þó ekki við að ríkissalan 

sjálf sé svo góð, heldur er átt við það að strangar reglur ríkisins um áfengissölu sé góð og 

nauðsynleg. Þessu er nauðsynlegt að halda til haga vegna þess að frumvarpið slakar ekkert 

á reglum ríkisins hvað varðar umgjörð áfengisútsölu.30 

Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata talar mikið um neyslumynstrið. Þó að 

áfengisneysla hafi aukist eftir að bjórinn var leyfður 1. mars árið 1989 verður að taka tillit til 

neyslumynstursins. Það að fá sér drykk með matnum eða yfir sjónvarpinu á kvöldin er allt 

                                                      

 

 

 

28 Vilhjálmur Árnason. Verslun með áfengi og tóbak o.fl., 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T174252.html. 

29 Vilhjálmur Árnason, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 3. desember 2015. 

30 Sama heimild. 

http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T174252.html
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önnur meðferð á áfengi heldur en það að stunda mikla lotudrykkju (e. Binge drinking) þó að 

heildarneysla færist í aukana.31 

Helgi benti einnig á að gera verði greinarmun á neyslu fullorðinna einstaklinga á áfengi og 

neyslu unglinga. Vínbúðir hafa aldrei haft jafn langan opnunartíma og þær hafa nú, en á 

sama tíma erum við að sjá mikinn samdrátt í unglinganeyslu á áfengi. Hér bendir Helgi á 

sama þátt og Willum hafði áður nefnt. Þetta ýtir undir þau sjónarmið að einhverjir aðrir þættir 

heldur en aðgengi að vörunni sé að hafa áhrif á neyslumynstur hennar. Varðandi 

afgreiðslutíma á áfengi þá telur Helgi það vera furðulegar áætlanir í fyrirliggjandi frumvarpi að 

banna áfengissölu eftir klukkan átta á kvöldin. Þá erum við að mati Helga að banna 

áfengissölu einmitt á þeim tíma sem líklegast væri fyrir hófdrykkjumann að fá sér einn drykk. 

Þar að auki telur hann það vera skrýtna starfshætti að ætla að hjálpa þeim sem glíma við 

vandamál tengdum áfengi með því að stjórna opnunartíma og fjölda sölustaða.32 

Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og meðal flutningsmanna 

frumvarpsins tekur í sama streng og Willum og Helgi hafa gert og bendir á fjölgun 

útsölustaða ÁTVR á Íslandi síðastliðna áratugi og gagnrýnir andstæðinga frumvarpsins fyrir 

viðbrögð þeirra við þeirri þróun fyrst þeir eru svona andvígir auknu verslunarfrelsi með áfengi 

og tóbak. Í ræðu sinni á Alþingi segir hún: 

„Síðan hefur heyrst í umræðunni að verði þetta frumvarp að veruleika muni það auka 

áfengisvandann í þjóðfélaginu vegna þess að það verði auðveldara aðgengi. Þetta eru 

háværar raddir í þingsalnum. Nú þekkjum við það, ef við horfum yfir söguna, að 

útsölustöðum ÁTVR hefur fjölgað mjög, bara frá því að ég var barn. Er þá ekki aukið 

aðgengi að vörunni? Hvers vegna hefur það fólk sem hér hefur talað hæst á móti þessu 

frumvarpi ekki verið með slíkar athugasemdir þegar ÁTVR er að opna nýja sölustaði? 

Hvar hafa þær raddir verið ef menn hafa haft slíkar áhyggjur af þessu? Hvar hafa þær 

raddir verið? Er sannleikurinn ekki einfaldlega sá að menn vilja halda einhverju eftir hjá 

ríkinu varðandi sölu á einhverri vöru?“33 

Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Bjartrar framtíðar og meðflutningsmaður 

frumvarpsins segir að ef ríkisrekstur er svona góður, afhverju notum við hann þá ekki utan 

                                                      

 

 

 

31 Helgi Hrafn Gunnarsson. Verslun með áfengi og tóbak o.fl., 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. 

Sótt í ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T154420.html. 

32 Sama heimild. 

33 Unnur Brá Konráðsdóttir. Verslun með áfengi og tóbak o.fl.1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. 

Sótt í ágús 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T133141.html. 

http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T154420.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T133141.html
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um fleiri vörur heldur en áfengi? Hann er þeirrar skoðunar að hægt sé að ná 

lýðheilsumarkmiðum þó að sölufyrirkomulag á smásölu áfengis verði gefið frjálst. Sjálft 

sölufyrirkomulagið er í raun og veru bara einn þáttur í allri umgjörðinni. Hvort að ríkið sjái 

beint um söluna eða hvort verslanir með leyfi ríkisins sjái um hana ætti ekki að vera jafn 

veigamikill þáttur í stóra samhenginu eins og margir vilja halda. Í nútíma samfélagi telur 

Guðmundur það vera hentugri lausn að reyna að bæta umgjörð verslunar í stað þess að 

ríkisvæða hana. Sölufyrirkomulagið hefur sitt að segja varðandi þetta mál, en það er alltof lítill 

greinarmunur gerður á því hvort ríkið sjái alfarið um verslunina eða hvort ríkið veiti öðrum 

verslunum leyfi til að fá að selja vöruna. Þá nefnir Guðmundur að hér á landi búum við við 

margskonar markaðsbresti og fákeppni, hann er þó ekki tilbúinn að segja að það sé næg 

ástæða fyrir því að við eigum að fara út í ríkisrekstur. 

Björt framtíð er stjórnmálaflokkur sem almennt leggur áherslu á frjálslyndi og þar með talið 

minnkandi forsjárhyggju hins opinbera. Þrátt fyrir það eru ekki allir þingmenn úr röðum 

Bjartrar framtíðar hlynntir frumvarpinu. Aðspurður um klofningsþætti innan flokksins um þetta 

frumvarp segir Guðmundur að hann sé tilkominn vegna lýðheilsumála. Þeir þingmenn 

Bjartrar framtíðar sem eru andvígir frumvarpinu eru sammála því að ríkið þurfi ekkert 

endilega að sjá um áfengissölu. Þeir eru aftur á móti mótfallnir því að matvöruverslanir fái að 

selja áfengi, líkt og frumvarpið leggur til.34 

Nú þegar málið hefur fengið gífurlega mikið umtal á Alþingi segir fyrsti flutningsmaður 

þess að hann finni fyrir auknum áhuga almennings á að frumvarpið verði að lögum. Í ljósi 

þess að áfengisgjöld verða enn í höndum ríkisins verði frumvarpið samþykkt þá hefur hið 

opinbera ennþá vald til að stjórna verðlagi á áfengi. Enda hefur það sýnt sig að áfengisverð 

er sá þáttur sem hefur mest áhrif á áfengisneyslu. Hið opinbera getur því ennþá gripið inn í ef 

þess telst þörf. Frumvarpið leggur því ekki til að vikið verði frá mikilvægum þáttum þess að 

halda áfengisneyslu í skefjum, það leggur einfaldlega til að vikið verði frá óréttlátu og 

óhagkvæmu sölufyrirkomulagi. Um það hefur verið rætt að rekstur Vínbúðanna standi ekki 

undir sér og að hagnaður ÁTVR komi fyrst og fremst frá tóbakssölu.35 

Varðandi óhagkvæmnina sem fylgjendur frumvarpsins hafa verið tíðrætt um er gott að 

taka dæmi um Vínbúðina í Grafarvogi. Í ársbyrjun 2009 var Vínbúðinni í Spönginni lokað, 

                                                      

 

 

 

34 Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Bjartrar framtíðar. Viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 3. 

des 2015. 

35 Vilhjálmur Árnason, úr óbirtri ræðu sem verður flutt þegar málið fer til 2. Umræðu. Birt með 

góðfúslegu leyfi Vilhjálms. 
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meðal ástæðna sem nefndar voru fyrir því voru að reksturinn hafi verið undir væntingum.36 Í 

nóvember 2015 var hinsvegar opnuð glæný vínbúð á ný í Spönginni, Grafarvogi. Það hefur 

verið yfirlýst stefna ÁTVR að færa verslanir sínar frekar nær stofnbrautum heldur en inn í 

íbúðarhverfi. Sú ákvörðun ÁTVR að opna aftur verslun sem var lokað fyrir nokkrum árum af 

rekstrarlegum ástæðum segir okkur því að verið var að taka óhagkvæma ákvörðun og auka 

aðgengi að áfengi á sama tíma. Með því að fjölga verslunum enn frekar var einnig verið að 

auka rekstrarkostnað ríkisins. Færa má fyrir því rök að hér hafi illa verið farið með skattfé 

landsmanna.37 

 

5.1.2 Málflutningur annarra fylgjenda frumvarpsins 

Samtök Atvinnulífsins (SA) sendu inn umsögn um frumvarpið sem er undirrituð af 

Bergþóru Halldórsdóttur, lögfræðingi hjá samtökunum. Þar kemur fram að SA eru fylgjandi 

frumvarpinu og að hið opinbera ætti frekar að nota krafta sína í önnur verkefni heldur en 

verslunarrekstur. Þá lýsa þau því yfir að samkeppni muni að öllum líkindum dafna vel á 

þessum markaði, en margir aðilar hafa lýst yfir áhuga á að taka að sér smásölu áfengis. Slík 

samkeppni yrði neytendum til hagsbóta að mati SA.38 

Þá skilar Samkeppniseftirlitið af sér ítarlega og greinargóða umsögn um þeirra skoðun á 

fyrirliggjandi frumvarpi, en eitt af meginmarkmiðum Samkeppniseftirlitsins er að vinna gegn 

hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri og að auðvelda aðgang nýrra keppinauta 

á markaði með því að vinna gegn fákeppni og samkeppnishömlum.39 Samkeppniseftirlitið er 

fylgjandi því að endurskoða skuli núverandi fyrirkomulag á áfengisútsölu á Íslandi. Þeir 

benda á að til þeirra hafa borist allnokkrar ábendingar og kvartanir síðastliðin ár er varða 

háttsemi ÁTVR. Hið opinbera er aftur á móti varið með ýmsum lögum, þá er átt við áfengislög 

75/1998 og lög um verslun með áfengi og tóbak 86/2011. Þessi lög ganga framar almennum 

samkeppnislögum og því erfitt fyrir Samkeppniseftirlitið að bregðast við kvörtunum sem þeim 

                                                      

 

 

 

36 Vínbúðin, “Vínbúðin Spönginni Lokar,” 05. janúar 2009. 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-703/ (Sótt 20. des 2015). 

37 Vilhjálmur Árnason, úr óbirtri ræðu sem verður flutt þegar málið fer til 2. Umræðu. Birt með 

góðfúslegu leyfi Vilhjálms. 

38 Samtök Atvinnulífsins, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak 

o.fl. (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=13 

(Sótt í ágúst 2015). 

39 Samkeppniseftirlitið. “Um samkeppniseftirlitið”, http://www.samkeppni.is/um-samkeppniseftirlitid/ 

(Sótt 20. des 2015). 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-703/
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=13
http://www.samkeppni.is/um-samkeppniseftirlitid/
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berast er lúta að starfsemi ÁTVR. Kvartanir sem Samkeppniseftirlitinu hafa borist eru af 

ýmsum toga, algengast er að kvartað sé undan vöruvalsreglum ÁTVR. En til þess að koma 

vöru í reynslusölu og síðan yfir í almenna sölu gilda ákveðnar reglur. Með núverandi 

fyrirkomulagi sem margir halda fram að sé gallað er litlum innflytjendum gert erfitt fyrir á 

meðan stórir aðilar á markaði geta nýtt sér stöðu sína til að skapa eftirspurn eftir eigin vöru. 

Þetta telur Samkeppniseftirlitið vera opinberar samkeppnishömlur.40 

Viðskiptaráð Íslands bendir í umsögn sinni á mikilvægi forvarnarstarfs til að draga úr 

áfengisneyslu frekar heldur en boð og bönn. Þessu til stuðnings benda þeir á það að á sama 

tíma og aðgengi að áfengi á Íslandi hefur stóraukist á síðastliðnum árum og áratugum þá 

hefur neysla ungmenna dregist saman.41 En eins og sjá má er algengt að fylgjendur 

frumvarpsins beiti þeim rökum. 

Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) eru þeirrar skoðunar að almennt eigi að færa 

verkefni frá hinu opinbera yfir til einkaaðila, þeir telja að verslun með áfengi eigi ekki að vera 

undantekning þar á. Afstöðu sína rökstyðja þeir með ýmsum rökum, þeir benda t.d. á 

óhagkvæmni sem felst í stærð á verslunarplássum hérlendis samanborið við nágrannaríki 

okkar. Þeir telja það hagkvæmt skref að samnýta annað verslunarrými sem nú þegar er 

notað til að selja aðrar vörur í stað þess að vera með stórar verslanir um land allt sem selja 

einungis eina vörutegund. Samtökin telja hagræðingu felast í frumvarpinu fyrir hið opinbera í 

ljósi þess að þeir myndu losna undan ýmsum skuldbindingum sem í rekstrinum felst. Ríkið 

myndi þó áfram afla tekna af áfengissölu vegna álagningar áfengisgjalds. SVÞ nefnir að 

staðsetning verslanna sem selja áfengi myndu batna til muna verði frumvarpið að lögum. 

Mikilvægt sé að staðsetning verslana ráðist af eftirspurn. Í dag eru teknar pólitískar 

ákvarðanir hvar verslanir ÁTVR skulu vera staðsettar.42 Nánar verður útlistað síðar í 

ritgerðinni hver áhrifin geta orðið þegar hið opinbera ákveður hvar útsölustaðir áfengis skulu 

vera staðsettir. 

                                                      

 

 

 

40 Samkeppniseftirlitið, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak 

o.fl (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-616.pdf (Sótt 30. nóvember 

2015). 

41 Viðskiptaráð Íslands, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak 

o.fl. (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-504.pdf (Sótt 30. nóvember 

2015). 

42 Samtök Verslunar og Þjónustu, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi 

og tóbak o.fl. (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-496.pdf (Sótt 19. 

desember 2015). 

http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-616.pdf
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-504.pdf
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-496.pdf
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Félag atvinnurekenda (FA) fagnar tilkomu frumvarpsins og þeirrar hugmyndar að efla 

forvarnir gegn misnotkun áfengis í stað þess að reyna að takmarka notkun þess með því að 

hamla eðlilegt viðskipta- og markaðsumhverfi. Þótt FA styðji að áfengissala verði gefin frjáls 

þá leggja þau til að frumvarpið verði ekki samþykkt í þeirri mynd sem það var lagt fram á 

síðasta þingi. Þeir leggja til að frumvarpið verði lagt fram að nýju og að horft verði til fleiri 

þátta, svo sem auglýsingabannsins, aldurs afgreiðslufólks og/eða kaupenda áfengis og 

skýrari útlistunar á því hverjir eiga að standa skil á áfengisgjaldinu verði áfengissala gefin 

frjáls svo fátt eitt sé nefnt. SVÞ og FA gera bæði athugasemdir við vankanta frumvarpsins 

sem lúta að auglýsingabanninu og að áfengi sem er sterkara en 22% af hreinum vínanda sé 

geymt á afskekktum svæðum verslana. Þau telja þessi atriði frumvarpsins ábótavant á 

grundvelli jafnræðissjónarmiða.43 

Þá virðist tíðarandinn breyttur og viðmót almennings til upprunarlegs hlutverks ÁTVR 

sömuleiðis. Þetta mátti t.a.m. greina þegar miklar verkfallsaðgerðir áttu sér stað haustið 

2015. Meðal þeirra starfsmanna sem boðuðu til verkfalla voru starfsmenn ÁTVR. Svo háttaði 

til að ÁTVR var lokað á meðan á verkfallsaðgerðum starfsmanna stóð. Áður en að lokunum 

kom voru áberandi auglýsingar í fjölmiðlum þar sem tilkynnt var um mögulegar lokanir 

áfengisverslana á ákveðnum tímum. Eftirfarandi auglýsing prýddi hálfa síðu í Fréttablaðinu 

þann 14. október 2015: 

„Möguleg lokun Vínbúðanna vegna verkfalls SFR: Vegna fyrirhugaðra verkfallsaðgerða 

SFR biðjum við viðskiptavini okkar að hafa í huga að komið gæti til lokunar Vínbúðanna 

fimmtudaginn 15. október, föstudaginn 16. október, mánudaginn 19. október og 

þriðjudaginn 20. október. Laugardaginn 17. október verður opið í öllum Vínbúðum. Allar 

nánari upplýsingar um opnunartíma á vinbudin.is.“44 

Þá segir Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR frá því í viðtali við Fréttablaðið 

þann 12. október þegar umrætt verkfall nálgaðist að til stæði að hafa föstudagsopnunartíma 

miðvikudaginn 14. október, en almennt er opið lengur á föstudögum í verslunum ÁTVR 

                                                      

 

 

 

43 Félag atvinnurekenda, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak 

o.fl. (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-414.pdf (Sótt 19. desember 

2015). 

44 Fréttablaðið, bls. 13 Miðvikudaginn 14. október. Aðgengilegt hér: 

http://www.visir.is/ExternalData/pdf/fbl/151014y.pdf. (Sótt 22. desember 2015). 

http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-414.pdf
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/fbl/151014y.pdf
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heldur en aðra daga.45 Þessar áætlanir með að lengja opnunartímann á miðvikudeginum 

voru síðan staðfestar í frétt á vefsíðu ÁTVR þann 12. október.46 

Það má segja að ÁTVR hafi með þessum aðgerðum gengið gegn sinni eigin stefnu með 

því að lengja opnunartíma á ákveðnum tímum vegna þessara verkfalla. Það er í það minnsta 

ekki verið að draga úr áfengisneyslu með því að lengja opnunartíma og eyða hundruðum 

þúsunda af skattfé landsmanna í auglýsingakostnað svo að fólk hefði nú örugglega tækifæri 

til að birgja sig upp áður en til umræddra verkfallsaðgerða kom. 

 

5.1.3 Rök fylgjenda – samantekt 

Á málflutningi fylgjenda frumvarpsins sem hér hefur verið rakinn má greina ýmsa þætti 

sem renna stoðum undir þá skoðun þeirra að afnám ríkiseinokunarinnar sé til góðs. ÁTVR 

hefur síðustu ár og áratugi sífelt verið að svara köllum neytenda hvað varðar vöruúrval og 

aðgengi að áfengi, útsölustöðum fjölgar ört og afgreiðslutími hefur aldrei verið lengri en hann 

er nú. Þá hafnar Willum forvarnarrökum núverandi fyrirkomulags með því að benda á að 

lýðheilsumarkmiðum verði ekki náð með boðum og bönnum. Ýmsar markaðslausnir eru 

færar og það kann að vera ríkisbrestur ef hið opinbera er að sýsla með hluti sem einkaaðilar 

geta gert með hagkvæmari hætti. 

Vilhjálmur Árnason, fyrsti flutningsmaður frumvarpsins bendir á að frumvarpið leyfi ekki 

áfengisauglýsingar og að aukið fé verði sett í forvarnarstarf. Að sjálfsögðu þarf að setja mikla 

vinnu í að koma í veg fyrir að ungt fólk byrji að neyta áfengis of snemma á lífsleiðinni. Það að 

aðgengi að áfengi hefur aukist gífurlega á síðastliðnum árum á meðan neysla ungmenna 

hefur dregist saman rennir stoðum undir þá skoðun fylgjenda að aðrir þættir heldur en 

sölufyrirkomulagið sjálft séu helstu áhrifavaldar áfengisneyslu ungmenna. Það felst ákveðin 

mótsögn í núverandi fyrirkomulagi þar sem ríkið á að draga úr sýnileika áfengis, en þó er það 

stefna ÁTVR að staðsetja áfengisverslanir við fjölfarnar stofnbrautir. Núverandi fyrirkomulag 

virðist í það minnsta ekki leggja mikla áherslu á að draga úr sýnileika áfengis. 

Mikilvægi neyslumynstursins hefur verið nefnt í umræðunni. Áfengisneysla hefur t.d. 

aukist síðan bjórinn var leyfður hér á landi, en það þarf líka að taka tillit til þess hvort fólk sé 

                                                      

 

 

 

45 Visir.is 2015. “Vínbúðirnar lokaðar á fimmtudag og föstudag vegna verkfalls SFR” 12. október 

2015. Sótt 22. desember 2015. http://www.visir.is/vinbudirnar-lokadar-a-fimmtudag-og-fostudag-

vegna-verkfalls-sfr/article/2015151019764.  

46 Vínbúðin. “Vegna fyrirhugaðs verkfalls” 12. október 2015. Sótt 22. desember 2015. 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-3853/.  

http://www.visir.is/vinbudirnar-lokadar-a-fimmtudag-og-fostudag-vegna-verkfalls-sfr/article/2015151019764
http://www.visir.is/vinbudirnar-lokadar-a-fimmtudag-og-fostudag-vegna-verkfalls-sfr/article/2015151019764
http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-3853/
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að fá sér eitt glas með matnum, einn drykk yfir sjónvarpinu eða hvort verið sé að stunda 

lotudrykkju. Þá hefur verið bent á valdið sem hið opinbera hefur í höndunum þegar það 

ákveður hvar staðsetja skuli áfengisverslanir. Fylgjendur frumvarpsins eru þeirrar skoðunar 

að frjáls samkeppni á markaði ætti að ráða staðsetningu verslana. Samkeppniseftirlitið hefur 

fengið mikið af kvörtunum er lúta að háttsemi ÁTVR, þeir geta þó lítið viðhafst vegna þess að 

önnur lög ganga samkeppnislögum framar. Með því að afnema ríkiseinokunina þá verður 

líklega eðlileg samkeppni á þessum markaði. Ríkið getur losað um mikið fjármagn með því 

að gefa áfengissölu lausa og dregið úr skuldbindingum sem felast í því að halda úti rekstri 

sem nær til 49 verslana. 

 

5.2 Rök andstæðinga frumvarpsins 

Í þessum kafla verður varpað ljósi á málstað andstæðinga frumvarpsins. Líkt og í fyrri 

kafla mun verða farið yfir málflutning alþingismanna annars vegar og málflutning annarra 

deiluaðila hins vegar. 

5.2.1 Rök alþingismanna 

Ýmis rök hafa verið nefnd því til stuðnings að gott væri að halda sölufyrirkomulagi áfengis 

óbreyttu. Lýðheilsu- og forvarnarrök eru þau rök sem heyrast hvað oftast úr röðum 

andstæðinga frumvarpsins. Það er ekki um það deilt að áfengi er óholl vara og óhófleg 

neysla hennar getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar og mikil vandamál. Því virðast 

margir telja að óbreytt ástand á sölufyrirkomulagi vörunnar sé öllum fyrir bestu vegna þess 

að ríkið á að vinna markvisst að því markmiði að stilla áfengisneyslu í hóf. Það er því verkefni 

ríkisins að draga úr sýnileika og halda aðgengi að áfengi í skefjum. 

Páll Valur Björnsson, þingmaður Bjartrar framtíðar er andvígur frumvarpinu, hann telur að 

hagsmunir ungmenna og annarra sem þurfa á vernd að halda gegn skaðlegum áhrifum 

áfengis eigi að vega þyngra heldur en hagsmunir fullorðinna einstaklinga sem myndu 

hugsanlega spara sér tíma og fyrirhöfn ef þeir gætu nálgast áfengi á sama stað og það 

nálgast aðrar neysluvörur.47  

Í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar um málið segir að á fundum nefndarinnar 

hafi umræðan að miklu leyti snúist um ákveðið áhyggjuefni er varðar lýðheilsusjónarmið ef 

                                                      

 

 

 

47 Páll Valur Björnsson, nefndarálit 2. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til 

laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak. Þskj. 1038. mál 17. Löggjafarþing 2014-

2015. http://www.althingi.is/altext/144/s/1038.html.  

http://www.althingi.is/altext/144/s/1038.html
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frumvarpið nái fram að ganga. Þ.e. að neysla áfengra drykkja muni aukast með samþykkt 

frumvarpsins og slæmar afleiðingar af völdum þess á lýðheilsu fólks til langs tíma litið. Þá 

kom fram að aukið aðgengi að áfengi muni að öllum líkindum verða til þess að neyslan 

aukist, sér í lagi vegna þess að einkaaðilar myndu selja áfengi í hagnaðarskyni og reyna þá 

að ýta undir neysluna, en það geri ríkið ekki. Í efnahags- og viðskiptanefnd lýstu þingmenn 

yfir áhyggjum af því að yrði áfengissala gefin frjáls myndi það styrkja stöðu þeirra aðila á 

matvörumarkaði sem eru ráðandi, þetta frumvarp mundi því ýta undir fákeppni.48 

Í desember 2013 gaf velferðarráðuneytið út skýrsluna „Stefna í áfengis- og vímuvörnum til 

ársins 2020“, sú skýrsla á að sýna fram á hvernig samfélög eiga með markvissum hætti að 

geta dregið úr andlegum, félagslegum og líkamlegum skaða sem vímuefni kunna að valda. 

Meginmarkmiðið er: „Samfélag sem einkennist af heilbrigðu umhverfi þar sem einstaklingum 

stafar ekki hætta af notkun eða misnotkun áfengis eða annara vímugjafa.“ Takmörkun á 

aðgengi að áfengi er meðal annars nefndur sem lykilþáttur til að ná fram þessu markmiði. 

Aðrir þættir sem skýrslan nefnir sem mikilvæga þætti til að ná þessum markmiðum eru; 

verndun á viðkvæmum hópum fyrir skaðlegum áhrifum áfengis, hér er t.d. átt við börn þeirra 

foreldra sem eru að glíma við áfengis- eða vímuefnavandamál. Að koma í veg fyrir að ungt 

fólk byrji að nota áfengi eða önnur vímuefni. Að fækka þeim sem nota áfengi eða önnur 

vímuefni óhóflega og þrói með sér skaðlegt neyslumynstur. Að það sé tryggt að þeir sem 

þurfi að leita sér hjálpar eigi greiða leið að góðri þjónustu sem aðstoða þá við að takast á við 

vandann. Síðast en alls ekki síst nefnir skýrslan mikilvægi þess að draga úr skaða og fjölda 

dauðsfalla sem kunna að hljótast af eigin neyslu eða neyslu annara á áfengi eða annarra 

vímuefna, hér er t.d. átt við hert eftirlit með ölvunarakstri og öflugri löggæslu auk aðgerða 

sem beinast að skemmtanalífi svo eitthvað sé nefnt.49 

Páll Jóhann Pálsson, þingmaður Framsóknarflokksins þylur upp margar skuggahliðar 

málsins í ræðu sinni á Alþingi, þar nefnir hann ágæti þess að við Íslendingar getum borið 

okkur saman við hinar ýmsu þjóðir í kringum okkur, og þar með talið Norðurlöndin. Willum 

Þór spyr Pál Jóhann í andsvari sínu hvort Páll væri þá ekki opinn fyrir því að koma upp 

sambærilegu kerfi hér og tíðkast í Noregi þar sem bjór upp undir 4,6% að áfengisstyrk af 

                                                      

 

 

 

48 Alþingi: Nefndarálit 3. minni hluta Allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak. Þingskjal 1060, 17. mál. 2014-2015. Vefútgáfa 

http://www.althingi.is/altext/144/s/1060.html  

49 Velferðarráðuneytið, „Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020“. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-

desember-2013.pdf.  

http://www.althingi.is/altext/144/s/1060.html
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
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hreinum vínanda er seldur í matvöruverslunum. Í svari við því andsvari hafði Páll þetta að 

segja:  

„Ég skal alveg viðurkenna að ég treysti versluninni til að standa sína plikt og þar snúast 

hjólin um að selja. Ég veit að þeir eru góðir í því að selja og þess vegna vilja þeir fá þetta, 

til þetta að geta selt þetta. Ríkið hefur þó 1-2 milljarða í tekjur, 2,6 skilst mér að það sé, 

þannig að ég er ekkert hissa á því að verslunin vilji fá þetta inn líka. En íþróttastarfið, 

landlæknir, SÁÁ, öll þessi félagasamtök sem eru að glíma við áfengisvandamál og 

forvarnir eru á móti þessu. Opnið eyrun, öll félaga- og góðgerðarsamtök eru á móti 

þessu.“50 

Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs (hér eftir 

Vinstri grænir) kemur einnig mikið inná gróðaþáttinn og segir að í ríkisrekstri sé 

ágóðaþátturinn af áfengissölu afnuminn. Þetta segir hann lykilatriði í þessu máli. Steingrímur 

varar við því að ef áfengissala yrði gefin frjáls myndu söluaðilar reyna að hagnast á henni 

auk þess að nota áfengi til þess að auka sölu á öðrum vöruflokkum.51 Ef frjáls verslun myndi 

auka sölu með þessu móti þá gengi það augljóslega gegn þeim lýðheilsusjónarmiðum sem 

hér hafa verið rakin sem kveða á um að draga ætti úr óhóflegri neyslu áfengis. 

Ögmundur Jónasson, samflokksmaður Steingríms vill meina að í deilunni um þetta 

ákveðna mál takist á sterk hagsmunaöfl, í ræðu sinni á Alþingi þann 8. október 2015 segir 

hann:  

„Þetta er hagsmunabarátta. Þetta er barátta þeirra sem berjast í þágu lýðheilsu og 

stilla sér upp með læknasamtökunum, með hjúkrunarfræðingum, með 

landlæknisembættinu, með Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, með æskulýðssamtökum þessa 

lands og með þeim sem beita sér í þágu vímuefnavarna. Erum við í því liði eða erum við 

með verslunarkeðjunum sem heimta auðvitað að fá þetta inn í sínar hillur? Erum við þar? 

Nei. Ég er ekki þar. Og mér finnst það dapurlegt ef þingið ætlar að fara að feta núna út á 

þessa braut.“52 

                                                      

 

 

 

50 Páll Jóhann Pálsson, Verslun með áfengi og tóbak, 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T171251.html.  

51 Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141016T165845.html.  

52 Ögmundur Jónasson, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt 2. 

desember 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20151008T141040.html.  

http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T171251.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141016T165845.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20151008T141040.html
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Þá benti Elsa Lára Arnardóttir, þingmaður Framsóknarflokksins á þá stöðu sem kynni að 

koma upp þegar afgreiðslustarfsmenn verslana eru undir tvítugu og þann þrýsting sem getur 

skapast þegar unglingar sem eru eldri en viðkomandi starfsmenn, en þó eru undir 

áfengiskaupaaldri vilja fá afgreiddar áfengar vörur.53  

Andstæðingar frumvarpsins koma úr ýmsum áttum og aðhyllast ekki allir sömu pólitísku 

hugmyndafræðina. Þetta snertir svo marga þætti að menn geta verið hlynntir eða andvígir 

frumvarpinu útfrá mörgum mismunandi sjónarmiðum. Þó má greina ákveðna flokkadrætti á 

milli vinstri og hægri, en andstæðingar frumvarpsins eru áberandi úr röðum 

Samfylkingarinnar og Vinstri Grænna. Unnur Brá Konráðsdóttir gagnrýnir stefnu vinstri 

manna þegar hún bendir á að almennt hefur þróunin verið sú að verslun hefur verið að 

færast frá ríki yfir til einkaaðila, þá óskar hún efir svörum frá Steingrími J. Sigfússyni við því 

hvers vegna hann teldi rétt að ríkið sæi um smásölu á áfengi og tóbaki.54 Þessu svarar 

Steingrímur svo: 

„Það sem hér er einmitt verið að leggja til er að innleiða gróðaþáttinn inn í þetta svið. Ríkið 

hefur þessa verslun með höndum meðal annars af þeirri ástæðu að þar með er aftengdur 

hagnaðarhvati einkaaðila af því að selja sem mest áfengi og ríkið hefur það ekki sem 

markmið. Þetta er lögleg vara og um hana gilda tilteknar reglur, þess vegna hafa margar 

þjóðir sem betur fer komið sér upp því skipulagi að ríkið, sem ber hinn ómælda kostnað 

vegna vandamála sem tengjast áfengi og vímuefnum og tóbaki, haldi þá utan um 

verslunina og framkvæmi stefnu sína í gegnum það meðal annars að það sér um dreifingu 

vörunnar.“55 

Ögmundur Jónasson bendir á að eitt af megineinkennum stjórnvalda í áfengis- og 

vímuefnavörnum sé að takmarka aðgengi að áfengi. Þetta er samkvæmt stefnu sem 

heilbrigðisráðherra hefur samþykkt og á að gilda til ársins 2020. Það má því segja að 

frumvarpið sem flutt er af þingmanni úr sama stjórnmálaflokk og heilbrigðisráðherra gangi að 

                                                      

 

 

 

53 Elsa Lára Arnardóttir, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T124954.html.  

54 Unnur Brá Konráðsdóttir, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T134817.html.  

55 Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T135038.html. 
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vissu leyti gegn þeirri stefnu.56 Nánar verður vikið að stefnumálum sitjandi ríkisstjórnar síðar í 

ritgerðinni. 

Steingrímur J. Sigfússon sakar fylgjendur frumvarpsins um að gengisfella frelsishugtakið, 

hann segir að mannréttindi og frelsi snúist um aðra hluti heldur en að kaupmenn geti grætt á 

sölu á brennivíni. Steingrímur beitir frelsishugtakinu með öðrum hætti heldur en fylgjendur 

frumvarpsins. Í andsvari sínu við ræðu Unnar Bráar Konráðsdóttur segir hann:  

„Herra forseti. Ég hef áhuga á að ræða við háttvirtan þingmann um skilgreiningu hans eða 

Sjálfstæðisflokksins á frelsishugtakinu. Ég velti því fyrir mér þegar maður heyrir þessa 

umfjöllun um frelsi í samhengi við þetta mál frá talsmönnum Sjálfstæðisflokksins, hægri 

mönnum, frjálshyggjumönnum – er það þá þannig að frelsið a.m.k. í þessu tilviki snúist í 

grunninn um að verslun megi græða á því að selja brennivín? Er það sérstakt frelsismál? 

Frelsið snýr sem sagt ekki sérstaklega að því að einstaklingurinn geti lifað mannsæmandi 

lífi með reisn? Frelsið snýr ekki að því að einstaklingurinn sé í reynd aldrei frjálsari en 

þegar tekst að byggja upp gott, réttlátt og heilbrigt samfélag? Til þess þurfum við reglur. 

Til þess þurfum við skipulag. Þetta er ekki frelsið sem er Sjálfstæðisflokknum efst í huga 

heldur hitt að verslunin megi græða á brennivíni.“57 Steingrímur notar orðið brennivín 

mikið að því er virðist til að vekja athygli á málstað sínum þar sem orðið er fremur sterkt 

og neikvætt orð sem hann notar sameiginlega fyrir allt áfengi. 

Steingrími er heitt í hamsi þegar rætt er um gróðavonina sem einkaaðilar myndu horfa til 

varðandi sölu á áfengi skyldi salan verið gefin frjáls. Þá svarar hann andsvari Vilhjálms 

Árnasonar flutningsmanns frumvarpsins með föstum skotum að hann sé hreinræktaður 

fulltrúi græðgisvæðingarinnar, eitthvað sem hann hélt að fólk hefði fengið nóg af fyrir hrun.58 

Elsa Lára Arnardóttir bendir á það að varðandi forvarnarhliðina á málinu þá eru merkingar 

á umbúðum sem segja til um skaðsemi áfengis ábótavant, það sé veigamikill þáttur sem 

vegur á móti því að gefa eigi áfengissölu frjálsa. Slíkar merkingar á tóbakspakkningum hafa 

                                                      

 

 

 

56 Ögmundur Jónasson, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T185027.html.  

57 Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T134551.html.  

58 Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T153258.html.   
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verið við lýði um nokkurt skeið, en á sama tíma hefur einmitt neysla tóbaks dregist verulega 

saman.59 

Varðandi forvarnarrök þá vilja andstæðingar frumvarpsins benda á að þeim þyki rangt af 

flutningsmönnum að réttlæta frjálsa sölu á áfengi vegna þess að sala á skotfærum sé frjáls, 

en þau rök hafa oftar en ekki heyrst úr röðum fylgjenda og koma einnig fram í greinargerð 

frumvarpsins. Óheppilegt þykir að bera saman áfengi við varning á borð við skotfæri vegna 

þess að ólíklegt verður að teljast að fólk geti ánetjast haglaskotum líkt og það ánetjast 

áfengi.60 

Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Vinstri grænna bendir einnig á gróðaþáttinn sem 

samflokksmenn hennar hefur verið tíðrætt um. Í ræðu sinni á Alþingi segir hún:  

„Ég tel að það sé fyrst og fremst verið að hugsa um peningaöflin í þessu landi þegar 

grannt er skoðað. Að veita þeim aðilum, stórversluninni, innflytjendum og öðrum sem að 

þessum málum koma, varðandi innflutning og sölu, frelsi til þess að græða sem mest á 

þessari vöru. Og það sé nú þegar upp er staðið markmiðið með þessu máli. Og þá þarf 

maður að vega og meta, hvað maður metur meira, gróða stórfyrirtækja og stórverslana og 

innflutningsaðila eða framtíð barnanna okkar, lýðheilsu í þessu landi og þetta mikla 

heilbrigðismál sem snýr í raun og veru að fólki á öllum aldri. Þetta er ekki bara unga fólkið 

okkar. Þetta er alveg jafnt fólk á miðjum aldri, eldra fólk og allstaðar þegar áfengi væri 

komið í verslanir þá vitum við það að tilhneigingin til að kaupa áfengi eins og hverja aðra 

dagvöru að tilhneyingin til þess að það yrði ýtt undir það að líta á þetta sem venjulega 

dagvöru en ekki vímuefni sem umgangast á í hófi og er alveg eðlilegt að það sé búið um 

hana eins og ýmislegt annað sem við teljum að ekki eigi heima í almennum verslunum.“61 

Þingmenn Vinstri grænna eru gjarnir á að benda á það að verði áfengissala gefin frjáls þá 

muni verðið hækka og úrvalið minnka. Þeir aðilar sem munu græða á þessu frumvarpi fái 

það fram að ganga telja þeir að séu stórverslanir. Minni verslanir eiga ekki sömu kosta völ að 

geta boðið uppá sama vöruúrval og stórverslanir og því munu minni verslanir alls ekki græða 

á þessu frumarpi yrði það að lögum. Þá segir Lilja:  

                                                      

 

 

 

59 Elsa Lára Arnardóttir, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T172822.html. 

60 Þorsteinn Sæmundsson, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141015T190131.html. 

61 Lilja Rafney Magnúsdóttir, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt 
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„Áfengi mun hækka í kjölfarið, í dag er áfengi á sama verði hvar sem er á landinu. Það 

mundi leggjast á flutningsgjöld ofaná áfengi til verslanna vítt og breitt um landið. Og fyrir 

þá sem telja sig vera hófdrykkjumenn og geta umgengist áfengi sem ég held að séu nú 

ennþá þónokkrir á landinu eftir að þá held ég að bæði það að úrval af áfengistegundum 

mun dragast saman, verðið mun hækka og aðgengi minnka.“62 

 

5.2.2 Málflutningur annarra andstæðinga 

Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum og fræðslustjóri 

Krabbameinsfélagsins sendi inn grein í Fréttablaðið þann 9. október 2015, en greinin ber 

titilinn „Krabbameinsvaldandi drykkir í matvörubúðir?“. Þar segir Lára að stuðningsmenn 

frumvarpsins virða að vettugi þær viðvaranir sem sérfræðingar hafa lagt til. Áfengi er 

skilgreint af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) sem eitt þeirra efna sem þekkt er að 

valdi krabbameini. Þá heldur Lára því fram að stuðningsmenn frumvarpsins séu að senda 

þau skilaboð að tími sé til kominn að auka eigi framboð á krabbameinsvaldandi efni í 

matvörubúðum. „Með orðum sínum og frumvarpi stefna þeir að því að auka tíðni 

krabbameina hjá þjóðinni.“ segir Lára. Þá bendir hún á skýrsluna „Stefna í áfengis- og 

vímuvörnum til ársins 2020“ og að í henni hafi komið fram að takmörkun á aðgengi áfengis 

sé einn þáttur í því að stemma stigu við ofneyslu þess. Hún lýsir síðan yfir undrun sinni á 

ríkisstjórninni í ljósi þess að þessi stefna var kynnt í desember 2013, en Kristján Þór 

Júlíusson, núverandi heilbrigðisráðherra tók við því embætti í mai á sama ári. Samt sem áður 

leggur stjórnmálaflokkurinn sem heilbrigðisráðherra tilheyrir fram frumvarp sem Lára telur að 

gangi gegn þessari stefnu.63 

ÁTVR sendi inn umsögn um frumvarpið þann 10. nóvember 2014 og undir hana skrifar 

forstjóri ÁTVR, Ívar J. Arndal. Í umsögninni bendir hann á að umrætt frumvarp gangi gegn 

tilmælum alþjóðlegra heilbrigðisyfirvalda og þeirri stefnu sem ríkisstjórn Íslands mótaði 

fljótlega eftir að núverandi heilbrigðisráðherra settist í ráðherrastól. Sú stefna byggist á 

ígrunduðum rannsóknum sem benda til þess að ríkiseinokun á smásölu áfengis sé ein af 

áhrifaríkustu leiðum til þess að koma í veg fyrir skaðleg áhrif sem kunna að verða af 

áfengisneyslu. ÁTVR vitnar í rannsóknir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar varðandi 

skaðsemi áfengis. Ívar nefnir heilsubresti neytenda í formi tauga- og geðsjúkdóma, 

                                                      

 

 

 

62 Lilja Rafney Magnúsdóttir, sama heimild. 

63 Lára G. Sigurðardóttir. 2015. „Krabbameinsvaldandi drykkir í matvörubúðir?“ Fréttablaðið, 9. 

október 2015, 16. 
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krabbameins o.fl. Þá nefnir hann slæmar félagslegar afleiðingar fyrir neytendur áfengis. Þá 

eru nefndar slæmar afleiðingar fyrir aðra en sjálfa neytendurna, en aðstandendur þeirra sem 

neyta áfengis í óhófi kunna einnig að verða fyrir tjóni af einhverjum toga. Í fjórða og síðasta 

lagi nefnir hann fjárhagslegan kostnað heilbrigðiskerfisins sem eykst í takt við aukna drykkju 

og þeim vandamálum sem því fylgja. Þá undirstrikar hann niðurstöður 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar hvað varðar það að skert aðgengi að áfengi og sér í 

lagi skert aðgengi þeirra sem ekki hafa náð áfengiskaupaaldri sé ein árangursríkasta leiðin til 

að draga úr hvers kyns tjóni sem kann að skapast af völdum áfengisneyslu.64 

Þá sendir Læknafélag Íslands inn umsögn um frumvarpið. Þeir eru þeirrar skoðunar að 

áfengisneysla muni aukast ef aðgengi að vörunni verði meira, að allar rannsóknir bendi til 

þess og að vandamálum tengdum óhóflegrar áfengisdrykkju muni fjölga í takt við það.65 

Landlæknir tekur í sama streng í umsögn sinni um málið og vísar til bréfs frá Evrópuskrifstofu 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar þar sem fram kemur að með afnámi ríkiseinokunar á 

smásölu áfengis aukist neysla líklega, þá er varað við því að hún er líklegust til að aukast 

mest á meðal ungs fólks og viðkvæmra hópa.66 

Ari Matthíasson, þjóðleikhússtjóri beitir frelsisrökum á annan hátt heldur en fylgjendur 

frumvarpsins hafa gert. Hann talar um að frelsi felist í því að samfélagið sé laust við það að 

sitja uppi með þá neikvæðu þætti sem ofneysla áfengis hefur í för með sér. Þeir sem aftur á 

móti geta farið með áfengi eiga að fá að gera það í friði að mati Ara, en hann er þeirrar 

skoðunar að ríkisrekstur sé besta leiðin fyrir okkur í leit að frelsi. Það að breyta 

sölufyrirkomulaginu þannig að áfengi sé selt í matvöruverslunum hefur að hans mati ekkert 

með frelsi að gera, heldur er það lítilsháttar óhagræði sem fylgir því að þurfa að versla áfengi 

í sérverslun. Þá segir hann að ef ríkisrekstur áfengisverslana sé sú leið sem við þurfum að 

fara til að draga úr neyslu þeirra sem síst eiga að sýsla með áfengi; barna, öryrkja og 

alkóhólista þá er það góð leið fyrir samfélagið að halda sölufyrirkomulaginu óbreyttu.67 

                                                      

 

 

 

64 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
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Barnaverndarstofa bendir á að árið 2013 hafi Alþingi lögfest samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. Sá samningur kveður á um að ávalt skal hafa það sem 

börnum er fyrir bestu í forgangi og eru löggjafarstofnanir tilgreindar sérstaklega í því 

samhengi. Barnaverndarstofa bendir á að ekkert í frumvarpinu sem fyrir liggur bendi til þess 

að fyrirætlaðar breytingar sé börnum til hagsbóta. Auk þess að benda á þann galla sem 

margir þingmenn úr röðum andstæðinga frumvarpsins hafa nefnt með að einkasala er gerð í 

hagnaðarskyni nefnir Barnaverndarstofa að ekkert komi fram í frumvarpinu sem bendir til 

þess að eftirlit hins opinbera með því að fólk undir lögaldri kaupi áfengi verði til staðar.68 

 

5.2.3 Rök andstæðinga – samantekt 

Það virðist vera morgunljóst að andstæðingar frumvarpsins eru almennt sammála um það 

að einkasala ríkisins á áfengi sé góð forvörn, þar sé salan ekki gerð í hagnaðarskyni og að 

markmið ríkisins sé að halda sölu á áfengi í lágmarki. Eins og sjá má á þessum rökum sem 

hér hafa verið rakin benda flestir andstæðingar frumvarpsins á lýðheilsurökin og að með 

ríkiseinokun sé hagnaðarhvatinn afnuminn. Ofneysla áfengis hefur augljóslega slæm áhrif 

bæði líkamlega, andlega og félagslega. Það er stefnumál stjórnvalda að takmarka aðgengi 

að vörunni. Spurningum er varpað fram á borð við það hvort við viljum frekar hugsa um 

hagsmuni og gróða stórfyrirtækja, eða framtíð barnanna okkar. Þá benda andstæðingar 

frumvarpsins gjarnan á það að þeir telji að úrval muni minnka og verð hækka ef frumvarpið 

yrði að veruleika. Andstæðingar frumvarpsins beita einnig frelsisrökum, en deiluaðilar þessa 

máls eru greinilega ekki sammála um það hvað felst í frelsishugtakinu, en vikið verður nánar 

að því síðar. 

Andstæðingar frumvarpsins óttast það að áfengisneysla muni aukast ef einkaaðilum yrði 

leyft að selja áfengi í hagnaðarskyni og þeir telja margir hverjir að frumvarpið myndi ýta undir 

fákeppni á markaði þar sem ráðandi aðilar á markaði í dag hefðu afgerandi markaðsráðandi 

stöðu. Ef þetta frumvarp kynni að verða til þess að áfengisneysla muni aukast jafn mikið og 

andstæðingar þess óttast, þá mætti ætla að samþykkt frumvarpsins væri ekki rétt skref í átt til 

bættrar lýðheilsu. 
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desember 2015). 

http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-459.pdf
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Umrædd skýrsla um stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 tekur skýrt fram að 

takmörkun á aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum sé mikilvægur þáttur. Aðhaldsaðgerðir 

varðandi sölufyrirkomulag er þáttur sem skýrslan nefnir sem lykilþátt í því að framfylgja 

þessu.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

69 Velferðarráðuneytið, „Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020“. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-

desember-2013.pdf 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
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6 Almenningsálitið 

Umræðan um afnám ríkiseinokunarinnar á smásölu áfengis sprettur oft fram, eins og fram 

hefur komið hafa sambærileg frumvörp verið lögð fram á Alþingi með reglulegu millibili frá 

aldarmótum. Þónokkrir aðilar hafa framkvæmt viðhorfskannanir til að kanna afstöðu 

almennings til þessa máls.  

 

 

 

Mynd 1. Yfirlit yfir skoðana- og viðhorfskannanir um afstöðu fólks til afnáms ríkiseinokunar á 

smásölu áfengis. 

 

Eins og fram hefur komið þá er almenningsálitið síbreytilegt og margir þættir sem hafa áhrif á 

það. Á Mynd 1 er ekki að sjá neina afgerandi afstöðu almennings til þessa máls, yfirleitt var 

spurt hvort fólk væri hlynnt sölu á léttvíni og eða bjór í matvöruverslunum. Könnun 

Fréttablaðsins náði aftur á móti til alls áfengis. Eins og Vilhjálmur hefur bent á hefur orðaval 

viðhorfskannana mikil áhrif á afstöðu almennings, ef það ætti að spyrja almenning út í 

afstöðu til frumvarpsins þá þyrfti að spyrja fleiri spurninga heldur en eingungis þær sem 

varða áfengi í matvöruverslunum. Þá getur afstaða fólks verið misjöfn eftir því hvort 

umræðan snúist um að leyfa frjálsa sölu á öllu áfengi óháð styrkleika þess, eða hvort 

einungis sé um að ræða bjór og léttvín. Þá eru uppákomur eins og sú sem átti sér stað 20. 

janúar 2009 þegar Sigurður Kári flutti frumvarp um afnám ríkiseinokunar á smásölu áfengis 
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örfáum mánuðum eftir efnahagshrun líklegar til að hafa áhrif á almenningsálitið, en 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur mátt sæta gagnrýni fyrir þessi frumvörp þar sem margir telja 

flokkinn vera að forgangsraða hlutunum illa. Könnun MMR70 sem var framkvæmd þann 21. 

mars 2014 er sú eina í þessari samantekt þar sem niðurstöðurnar voru fylgjendum 

frumvarpsins í vil. Könnun Fréttablaðsins71 frá 23. október sama árs sýnir nánast þveröfuga 

niðurstöðu. Það má því sjá að almenningsálitið sveiflist mikið. Þó er ekki gott að bera þessar 

kannanir saman í ljósi þess að í annari þeirra var spurt um allt áfengi á meðan í hinni var 

einungis spurt út í léttvín og bjór. Í skoðanakönnunum Maskínu72 og Þjóðarpúls Gallup73 er 

síðan nokkuð mjótt á munum þegar spurt er um afstöðu fólks til þess að leyfa sölu á bjór og 

léttvíni í matvöruverslunum. Eins og sjá má þá gefa viðhorfskannanir síðustu ára ekki mjög 

skýra mynd af almenningsálitinu. Umræður um frumvarpið á Alþingi munu þá líklega aðstoða 

almenning við að móta sér málefnalega skoðun til frumvarpsins með hliðsjón af kostum og 

göllum þess. ÁTVR heldur úti 49 útsölustöðum og veita góða þjónustu, því má reikna með að 

margir landsmenn þyki það ekki þjóna neinum sérstökum tilgangi að breyta sölufyrirkomulagi 

áfengis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

70 Viðskiptablaðið, „Skörp skil á afstöðu kynjanna til sölu áfengis í verslunum“. 21. mars 2014, 

http://www.vb.is/frettir/konnun-meirihluti-landsmanna-vill-lettvin-i-stormarkadi/103292/ (Sótt 16. des 

2015). 

71 Vísir, “Nærri 70 prósent á móti sölu áfengis í matvöruverslunum”. 23. október 2014, 

http://www.visir.is/naerri-70-prosent-a-moti-solu-afengis-i-matvoruverslunum/article/2014710239925 

(Sótt 16. des 2015). 

72 Ríkisútvarpið, “Meirihluti vill ekki sölu áfengis í búðum“. 15. desember 2014, 

http://www.ruv.is/frett/meirihluti-vill-ekki-solu-afengis-i-budum (Sótt 16. des 2015). 

73 Ríkisútvarpið, “Minnihluti vill áfengi í matvöruverslanir“. 12. nóvember 2015, 

http://www.ruv.is/frett/minnihluti-vill-afengi-i-matvoruverslanir (Sótt 16. des 2015). 

http://www.vb.is/frettir/konnun-meirihluti-landsmanna-vill-lettvin-i-stormarkadi/103292/
http://www.visir.is/naerri-70-prosent-a-moti-solu-afengis-i-matvoruverslunum/article/2014710239925
http://www.ruv.is/frett/meirihluti-vill-ekki-solu-afengis-i-budum
http://www.ruv.is/frett/minnihluti-vill-afengi-i-matvoruverslanir
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7 Stefna núverandi ríkisstjórnar 

Núverandi ríkisstjórn hefur þurft að sæta gagnrýni fyrir að leggja fram frumvarp um 

breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak, eins og fram hefur komið telja 

andstæðingar þess að frumvarpið gangi hreinlega gegn stefnu ríkisstjórnarinnar. Í 

stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem mynduð var árið 

2013 kemur fram að meðal forgangsverkefna hennar verði að bæta lýðheilsu.74 Þó það komi 

ekki fram í stefnuskránni að til standi að leggja til breytingar á fyrirkomulagi áfengisútsölu þá 

má mönnum vera ljóst að ólíkar stjórnmálaskoðanir munu takast á um það hvernig best sé 

að ná fram settum lýðheilsumarkmiðum. Í stefnuskránni kemur einnig fram að til standi að 

byggja upp langtímastefnumótun í íslenskri ferðaþjónustu. Þá segir að leitað verði tækifæra 

til þess að efla heilsárs ferðaþjónustu. Til þess vill ríkisstjórnin nýta tækifæri tengdum 

menningu.75 Það má vera ljóst að verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum má sjá 

viðskiptatækifæri fyrir brugghús landsins að bjóða uppá kynningarferðir og sölu á sinni 

framleiðsluvöru beint frá býli. Slíkt má telja til uppbyggingu á íslenskri bjórmenningu sem fer 

ört vaxandi. Ætla má að mörgum erlendum bjóráhugamönnum þætti áhugavert að kynna sér 

bruggun úr hinu margfræga íslenska vatni. Kynningarferðir um bjór-, koníak- og 

viskíverksmiðjur eru stórar atvinnugreinar víða um heim. Það er því kannski erfitt að halda 

því fram að frumvarpið gangi gegn stefnu ríkisstjórnarinnar, þeim sökum verður varla komið á 

ríkisstjórnina að hún vilji draga úr lýðheilsu. Heldur er það frekar einlæg trú þeirra þingmanna 

sem styðja frumvarpið að einokunarverslun ríkisins sé ekki vænleg leið til árangurs í þessum 

efnum. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

74 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, 22. mai 2013. 

http://www.stjornarrad.is/media/Rikjandi_rikisstjorn/stefnuyfirlysing-23-3-2013.pdf, 1. (Sótt 20. 

desember 2015). 

75 Sama heimild, 5. 

http://www.stjornarrad.is/media/Rikjandi_rikisstjorn/stefnuyfirlysing-23-3-2013.pdf
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8 Umræða 

Sú þjónustuaukning sem hefur átt sér stað hjá ÁTVR samræmist ekki þeirra upphaflegu 

grundvallarmarkmiðum, að takmarka aðgengi að áfengi og skapa hvata til að draga úr 

neyslu. Andstæðingar frumvarpsins óttast að fjölgun útsölustaða muni ósjálfrátt leiða til 

aukinnar drykkju, sú staðreynd að dregið hefur úr unglingadrykkju hér á landi á sama tíma og 

fjöldi útsölustaða ÁTVR hefur fjölgað gífurlega rennir stoðum undir þær kenningar að aðrir 

þættir geti haft áhrif á neyslu ungmenna heldur en fjöldi sölustaða. Það má þó reikna með því 

að kaupmenn reyni að ýta undir drykkju þegar þeir yrðu farnir að sýsla með vöruna í 

hagnaðarskyni, það yrði vissulega mikið áhyggjuefni sem margir andstæðingar frumvarpsins 

hafa bent á. Þá benda fylgjendur á að verð hafi mun meiri áhrif á neyslu heldur en aðgengi. 

Þar sem álag áfengisgjalds yrði enn í höndum hins opinbera væri hægt að stjórna verðlagi 

áfengis þó svo að frumvarpið yrði að lögum. Þannig gæti ríkið ennþá haft áhrif á 

áfengisneyslu í landinu þó að einkaaðilum sé leyft að selja vöruna. Andstæðingar hafa bent á 

að frumvarpið ýti undir fákeppni, en eins og greina mátti á umsögn Samkeppniseftirlitsins um 

málið eru miklar samkeppnishömlur á fyrirkomulaginu eins og við þekkjum það í dag þar sem 

ríkiseinokun er við lýði. Samkeppniseftirlitið mælir einmitt með samþykkt frumvarpsins til að 

draga úr þeirri fákeppni. Andstæðingar frumvarpsins nefna marga þætti sem ber að varast 

varðandi áfengisútsölu, svo sem verð á áfengi og aldurstakmörk kaupenda. Þetta eru 

mikilvægir þættir sem ber að huga að, enda vilja hvorki fylgjendur né andstæðingar 

frumvarpsins að áfengisneysla í landinu aukist. Þegar horft er á heildarmyndina virðist það 

þó vera þannig að þessum þáttum er vel hægt að stjórna með reglum og eftirliti þó að 

sölufyrirkomulagi á áfengi verði breytt, sjálft sölufyrirkomulagið er bara einn þáttur af allri 

umgjörðinni. 

Fyrsti flutningsmaður frumvarpsins, Vilhjálmur Árnason bendir á að áfengissala í 

matvöruverslunum eigi ekki að vera miðpunktur umræðunnar, frumvarpið snýst um svo miklu 

meira en það. Þetta er frumvarp sem snýst ekki síður um aukatekjur ríkissjóðs heldur en 

hvaða aðilar fái leyfi til að selja áfengi.76 Fólk má ekki gleyma því að frumvarpið snýst ekki 

bara um þægindi fyrir þá sem kunna að fara með áfengi. Þetta snýst um að núverandi 

fyrirkomulag sé óréttlátt og hamli eðlilega samkeppni á markaði. Það virðist þó vera þannig 

að tilhugsunin að áfengi yrði seld í matvöruverslunum geri það að verkum að margir sem eru 

á móti ríkiseinokuninni séu þó ekki hlynntir frumvarpinu. Það ber að hafa í huga að 

breytingarnar á sölufyrirkomulaginu sem frumvarpið leggur til slakar lítið á þeim 

                                                      

 

 

 

76 Vilhjálmur Árnason, viðtal tekið af höfundi í Reykjavík, 3. desember 2015. 
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aðhaldsaðgerðum sem gilda í dag. Frumvarpið leggur ekki til eftirlitslausa áfengissölu, þvert 

á móti þá leggur það til refsiaðgerðir fari söluaðilar ekki eftir settum reglum. Sú breyting sem 

lögð er til, að í stað þess að ríkið selji vöruna beint, þá mun ríkið gefa öðrum aðilum leyfi til 

að selja hana er því ekki líkleg til að minnka aðhaldsaðgerðir í áfengissölu eins og 

andstæðingar frumvarpsins óttast. 

Athygli vekur að bæði fylgjendur og andstæðingar frumvarpsins nota frelsisrök málstað 

sínum til stuðnings. Menn virðast því ekki vera sammála um það hvað felist í 

frelsishugtakinu. Á meðan fylgjendur frumvarpsins beita frelsisrökum á þann hátt að 

einstaklingurinn eigi rétt á því að vera frjáls með því að geta verslað löglega neysluvöru án 

aðkomu ríkisins þá beita andstæðingar frelsisrökunum á annan máta. Í þeirra augum felst 

frelsi frekar í því að einstaklingur geti lifað mannsæmandi lífi án þess að verða fyrir 

neikvæðum áhrifum samfélagsins, meðal annars þeim neikvæðu þáttum sem óhófleg 

áfengisneysla getur haft í för með sér. 

Líkt og Rosalind Gill hefur bent á þegar orðræða er greind þurfum við að líta á þekkingu 

með gagnrýnum augum, ekki er hægt að ganga útfrá því að okkar eigin sýn á veröldinni 

endurspegli raunveruleikann hverju sinni. Þar sem saga og menning mótar það hvernig 

heimurinn horfir við manni má segja að afstaða fólks til þess hvernig fyrirkomulagi 

áfengisútsölu á Íslandi skuli háttað mótast gjarnan af allt öðrum þáttum heldur en 

málefnalegu mati á kostum og göllum. Í bók sinni Sjálfstæð þjóð nefnir Eiríkur Bergmann það 

að rannsóknir á kosningahegðun fólks bendi til þess að tilfinningar hafi víðamikil áhrif á 

afstöðu þess til stjórnmálatengdra málefna. Tilfinningar fólks þróast og mótast á löngum tíma. 

Í bók sinni fjallar Eiríkur um þjóðernishugmyndir Íslendinga og þau áhrif sem slíkar hugmyndir 

hafa á afstöðu fólks til Evrópusamstarfs Íslands.77 Að vissu leyti má greina svipuð 

tilfinningarök andstæðinga þessa frumvarps sem hér er til umræðu. Skoðanir fólks mótast 

þannig á löngum tíma þar sem ákveðin andúð ríkir í garð frekari einkavæðingar. Afstaða 

þeirra mótast því gjarnan af ákveðnum tilfinningum frekar heldur en hlutlausu mati á þeim 

kostum og göllum sem fyrir liggja. Samræmist það hugmyndum Rosalind Gill um að sú 

vitneskja sem við búum yfir sé félagslega mótuð. 

Eins og fram hefur komið þá einbeitum við okkur gjarnan að því við orðræðugreiningu 

hvernig mælendur réttlæta afstöðu sína til ákveðinna mála og hvernig hann eða hún bregst 

við gagnrýni á ákvörðun sinni. Andstæðingum frumvarpsins er tíðrætt um skaðsemi 

                                                      

 

 

 

77 Eiríkur Bergmann, „Sjálfstæð þjóð: Trylltur skríll og landráðalýður“, (Reykjavík: Veröld, 2011), 

289-304. 
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óhóflegrar neyslu áfengis og virðast vera sammála því að hátt vöruverð og takmarkað 

aðgengi séu meðal þeirra þátta sem draga helst úr áfengisneyslu. Samt sem áður beita þeir 

gjarnan þeim rökum gegn ágæti frumvarpsins að verði það að lögum muni áfengisverð 

hækka. Í þessu má greina ákveðna mótsögn. Þegar einstaklingur er andvígur frumvarpinu og 

telur háa verðlagningu vera mikilvægan þátt í því að halda áfengisneyslu í skefjum notar rök 

um að frumvarpið muni leiða til þess að varan muni hækka í verði máli sínu til stuðnings er 

engu líkara en að viðkomandi sé mótfallinn frumvarpinu af öðrum ástæðum heldur en háu 

verðlagi. 

Sambærilegt dæmi má segja um sýnileika áfengis sem andstæðingar frumvarpsins telja 

að hafi afgerandi áhrif á neyslumynstur. Það má færa fyrir því rök að ríkið sé ekki að vinna 

markvisst að því að draga úr sýnileika vörunnar með því fyrirkomulagi sem viðgengst í dag. 

Hérlendis ríkir strangt bann við áfengisauglýsingum, en engu að síður eyðir ÁTVR 

tugmilljónum í auglýsingar árlega. Auðvitað er það jákvætt þegar bent er á hræðilegar 

afleiðingar sem hlutir eins og ölvunarakstur geta haft í för með sér, en þegar verið er að 

minna fólk á lengdan opnunartíma ákveðna daga, eða að taka með sér persónuskilríki þegar 

það verslar áfengi þá er ÁTVR farin að fjarlægjast sín meginmarkmið, að draga úr neyslu og 

aðgengi áfengis. 

Fylgjendur frumvarpsins benda á viðskiptatækifæri sem blasa við áfengisframleiðendum 

hérlendis sem eru að brugga bjór úr einhverju besta vatni sem um getur. Þegar fylgjendur 

nefna breytt neyslumynstur og bætta vínmenningu verði salan gefin frjáls eiga þeir við að 

nálgun fólks á vörunni mun batna til hins betra ef hægt væri að grípa vínflösku með sér í 

sömu ferð og verslað er í matinn. Ef fólk þarf að gera sér sérstaka ferð til að sækja vínflösku 

aukast líkurnar á magninnkaupum. Við þetta má bæta að ÁTVR hefur gífurlegt vald í 

höndunum þegar þeir taka ákvarðanir um það hvar skuli opna næsta útsölustað. Þar sem 

ÁTVR rekur áfengisútsölu mun verða fólksstraumur, því er ekki ólíklegt að eftirsótt verði að 

stunda rekstur í nágrenni við útsölustaði ÁTVR. Nokkurskonar verslunarkjarnar munu 

myndast, verslunarkjarni þar sem neytendur geta keypt matvöru og aðrar nauðsynjar í sama 

stoppi og þeir skreppa í Vínbúðina. Þetta höfum við séð dæmi um hér á landi. Í fyrstu virðist 

þetta kannski vera hentugt fyrirkomulag, en í raun hefur þetta slæm áhrif á kaupmenn sem 

ekki hafa útsölustað ÁTVR í nágrenni við sig. Slíkur kaupmaður myndi þó líklega fá meiri 

viðskipti ef hann fengi leyfi frá hinu opinbera til að selja þá vöru sem fólk sækir í. 

Afstaða deiluaðila um fyrirkomulag áfengisútsölu á Íslandi virðist einnig að miklu leyti 

mótast af stjórnmálaskoðunum þar sem frjálslyndir hægrimenn eru hlynntir því að 

ríkiseinokunin verði afnumin á meðan íhaldsamir vinstrimenn vilja halda ástandinu óbreyttu. Í 

orðræðu andstæðinga frumvarpsins má greina mikil tilfinningarök sem byggja á þeirri skoðun 

að verði áfengissala gefin frjáls þá muni það hafa afgerandi slæm áhrif á lýðheilsu 
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landsmanna og ungu kynslóðinni stafi hreinlega hætta af. Þeir beita þó einnig málefnalegum 

rökum sem myndu ekki flokkast sem tilfinningarök. Þegar óháðar alþjóðlegar stofnanir á borð 

við WHO og önnur fagfélög innan heilbrigðisgeirans mæla með ríkiseinokun á áfengi í 

forvarnarskyni er erfitt að horfa framhjá slíku sérfræðiáliti. Andstæðingar frumvarpsins gætu 

þar að auki kallað rök fylgjenda tilfinningarök þegar þeir benda margsinnis á sömu hlutina, 

þ.e. þægindarökin og þær staðreyndir að samhliða fjölgun áfengisútsölustaða hafi dregið úr 

neyslu ungmenna. Deiluaðilar geta varla með góðu móti teflt fram þessum rökum án þess að 

hafa gert samanburð á unglingadrykkju, annars vegar þar sem áfengisútsölustaðir eru margir 

og hins vegar á stað þar sem þeir eru fáir. Það eru margir aðrir þættir heldur en fjöldi 

útsölustaða sem geta haft áhrif á það hvers vegna dregið hefur úr áfengisneyslu unglinga. 

Breytt samfélag, aukin þekking á skaðsemi áfengis, ólík menning svo dæmi séu tekin. 
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9 Niðurstöður 

Eitt af markmiðum þessarar ritgerðar var að leita svara við því hvað einkenni 

röksemdarfærslur þeirra tveggja fylkinga sem deila um breytingar á fyrirkomulagi 

áfengisútsölu á Íslandi. Þetta erfiða deilumál þar sem andstæð sjónarmið takast á hefur sýnt 

fram á það að umræðan á það til að stjórnast af öðrum þáttum heldur en beinni 

röksemdarfærslu. Í orðræðu beggja fylkinga má greina mikið af endurtekningum þar sem 

skoðanir deiluaðila einfaldlega stangast á og er ekki að sjá að áframhaldandi rökræður um 

þetta tiltekna mál muni skila sér í miklum skoðanabreytingum deiluaðila. Ágreiningurinn felst í 

því að deiluaðilar hafa myndað sér fastmótaða skoðun á því hvaða leiðir eru vænlegar til 

árangurs í þessu máli. Almennt er það venjan að smásala fari fram á frjálsum markaði ef ekki 

er um markaðsbrest að ræða. Allar líkur eru á því að áfengissala myndi dafna vel á frjálsum 

markaði. Þó að margir virðast vera hlynntir því að ríkið eigi ekki að standa í verslunarrekstri 

er algengt að fólk óttist að sjá áfengi í matvöruverslunum og eru andvígir frumvarpinu af þeim 

sökum.  

Röksemdarfærslur fylgjenda frumvarpsins einkennast af rökum um óhagkvæmni þess 

fyrirkomulags sem nú er við lýði og rökum um að það samræmist ekki þeim grundvallar- 

markmiðum sem ríkiseinokunin á að standa fyrir. Þeir beita fyrir sér rökum um frelsi 

einstaklingsins til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir án afskipta ríkisins og halda því fram 

að þær breytingar á sölufyrirkomulaginu sem lagðar eru til séu góð leið til að víkja frá 

óhagkvæmu og ósanngjörnu sölufyrirkomulagi áfengis. Það sem einkennir röksemdarfærslur 

andstæðinga frumvarpsins eru fyrst og fremst lýðheilsusjónarmið og óttinn við að 

áfengisneysla þjóðarinnar muni aukast með afnámi ríkiseinokunarinnar líkt og margir 

fagaðilar innan heilbrigðisgeirans hafa bent á. 

Í raun má greina ákveðinn grundvallarmun á rökum fylkinganna tveggja. Á meðan 

andstæðingar tefla fram forvarnarrökum þar sem frumvarpið snýst um aukið aðgengi að 

heilsuspillandi vöru þá hafna fylgjendur þeim rökum þar sem þeir telja að ekki sé verið að 

reyna draga úr neyslu með núverandi fyrirkomulagi, breyting á sölufyrirkomulaginu muni því 

ekki hafa nein áhrif hvað það varðar. Þá greinir deiluaðila á um hugmyndafræðileg rök þar 

sem fylgjendur frumvarpsins eru yfirleitt frjálslyndir og vilja draga úr afskiptum ríkisins. 

Andstæðingar beita þá gjarnan tilfinningarökum þar sem þeir óttast velferð barna sinna. 

Viðfangsefnið snertir marga þætti samfélagsins og hægt er að horfa á málið frá ólíkum 

sjónarhornum. Það eru hagsmunaaðilar sem tala fyrir ólíkum málstað í þessu máli, 

sérfræðingar innan heilbrigðisgeirans horfa á málið útfrá sjónarhorni lýðheilsu og svo eru 

aðilar sem sjá mögulega gróðavon í því að stunda verslun með áfengi sem beita rökum 

verslunarfrelsis. Ef horft er á afstöðu ÁTVR til þessa frumvarps með hliðsjón af 

almannavalskenningum James Buchanan má sjá að eðlilegt er af stjórnendum ÁTVR að 
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verja sína stofnun. Atferli ÁTVR kemur heim og saman við almannaval sem gengur út á 

sjálfsbjargarviðleitni stofnanna til að viðhalda tilveru sinni þar sem stjórnendur stofnunarinnar 

eru rökhugsandi. Þeir hafa bent á hversu góða þjónustu ÁTVR býður uppá og hversu mikil 

hætta stafi af því að gefa áfengissölu frjálsa. Best væri þó í þessu máli að vinna eftir 

hlutlausum sjónarmiðum með almannahag að leiðarljósi. 

Með hliðsjón af kenningu John W. Kingdon og glugga tækifæranna má segja að 

áfengisfrumvarpið hafi fengið gífurlega mikið umtal í samfélaginu síðan um aldarmótin 

síðustu. Álit sérfræðinga stangast þó á og hefur gluggi tækifæranna því ekki opnast nægilega 

mikið til að hægt sé að ná umræðunni um nauðsynlegar grundvallarbreytingar í þessu máli á 

flug, meiri afgerandi almannavilji væri nauðsynlegur til þess. Miðað við það hversu mikið 

umtal málið hefur fengið, bæði á Alþingi og í samfélaginu má sjá að það er þó tækifæri til 

breytinga. Eins og sjá má einkennast rök deiluaðila bæði af ólíkum hagsmunum og 

mismunandi stjórnmálaskoðunum þar sem deiluaðilar horfa gjarnan á málið frá mismunandi 

sjónarhornum. Þær breytingar sem kunna að verða á sölufyrirkomulagi áfengis er álitamál 

sem snertir hvert mannsbarn í þessu landi og því mikilvægt að þær ákvarðanir sem verða 

teknar byggi á upplýstri umræðu og faglegum rökum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

10 Heimildaskrá 

Alþingi: Nefndarálit 3. minni hluta Allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak. Þingskjal 1060. 17. Mál, 2014-2015. 

Vefútgáfa http://www.althingi.is/altext/144/s/1060.html. 

Alþingi: Nefndarálit 1. minni hluta Allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak. Þingskjal 1024, 17. mál, 2014-2015. 

Vefútgáfa http://www.althingi.is/altext/144/s/1024.html (Sótt í ágúst 2015). 

Ari Matthíasson, Samfélagið á Rás1. 27. nóvember 2015. http://ruv.is/sarpurinn/ras-

1/samfelagid/20151127-0 (sótt 15. desember 2015). 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, umsögn um frumvarp um verslun með áfengi og tóbak o.fl. 

(smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-497.pdf 

Barnaverndarstofa, umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, 

lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með 

síðari breytingum (smásala áfengis), 17. mál, http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-

459.pdf (Sótt 19. desember 2015). 

Eiríkur Bergmann. „Sjálfstæð þjóð: Trylltur skríll og landráðalýður“. Reykjavík: Veröld, 2011. 

Elsa Lára Arnardóttir, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í ágúst 

2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T124954.html. 

Elsa Lára Arnardóttir, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í ágúst 

2015 http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T172822.html. 

Félag atvinnurekenda. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak 

o.fl. (smásala áfengis) 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-414.pdf (Sótt 19. 

desember 2015). 

Fréttablaðið, bls. 13 Miðvikudaginn 14. október. Aðgengilegt hér: 

http://www.visir.is/ExternalData/pdf/fbl/151014y.pdf. 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur 

ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum 

(smásala áfengis). Þingskjal 17, 17. mál, 2014-2015. Vefútgáfa 

http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0017.pdf  (Sótt í ágúst 2015). 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur 

ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum 

(smásala áfengis). Þingskjal 13, 13. mál, 2015-2016. Vefútgáfa 

http://www.althingi.is/altext/145/s/0013.html (Sótt í nóvember 2015). 

Gill, Rosalind. 2005. “Dicourse analysis”. Í Qualitative Researching, Martin W. Bauer og George 

Gaskell (ritstj.) 172-190 (London: Sage Publications, 2005). 

http://www.althingi.is/altext/144/s/1060.html
http://www.althingi.is/altext/144/s/1024.html
http://ruv.is/sarpurinn/ras-1/samfelagid/20151127-0
http://ruv.is/sarpurinn/ras-1/samfelagid/20151127-0
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-497.pdf
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-459.pdf
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-459.pdf
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T124954.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T172822.html
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-414.pdf
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/fbl/151014y.pdf
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0017.pdf
http://www.althingi.is/altext/145/s/0013.html


44 

 

Hagstofa Íslands. “Þjóðaratkvæðagreiðslur.” 

https://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/kosningar/thjodaratkvaedagreidslur/ (Sótt 10. 

Desember 2015). 

Helgi Hrafn Gunnarsson. Verslun með áfengi og tóbak o.fl., 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T154420.html. 

Jónas Guðmundsson. Áfengisvarnir: Sögulegt yfirlit og tillögur um skipan áfengisvarna á Íslandi. 

Reykjavík: Bókaútgáfa Guðjóns Ó, 1972. 

Kingdon, W., John, Agendas, Alternatives, and Public Policies updated 2nd edition. United States: 

The University of Michigan, 2011. 

Kristín Björnsdóttir. 2013. „Orðræðugreining.“ Í Handbók í aðferðafræði rannsókna. Ritstjóri, Sigríður 

Halldórsdóttir, 269-280. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Landlæknisembætið. Umsögn um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala 

áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-411.pdf.  

Lára G. Sigurðardóttir. 2015. „Krabbameinsvaldandi drykkir í matvörubúðir?“ Fréttablaðið, 9. október 

2015. 

Lilja Rafney Magnúsdóttir, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/upptokur/raeda/?raeda=rad20141015T181809. 

Læknafélag Íslands, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og 

tóbak o.fl. (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1621.pdf   

Magnús Árni Skúlason. (1994) „Almannaval“. Fjármálatíðindi, 51-58. 

Mankiw, N., Gregory og Mark P. Taylor. Economics, 3rd edition. United Kingdom: Andrew Ashwin, 

2014. 

Meadowcroft, John. James M. Buchanan. New York: Bloomsbury Academic, 2013. 

Páll Jóhann Pálsson, Verslun með áfengi og tóbak, 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í ágúst 

2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T171251.html. 

Páll Valur Björnsson, nefndarálit 2. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til 

laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak. Þskj. 1038. mál 17. 

Löggjafarþing 2014-2015. http://www.althingi.is/altext/144/s/1038.html (Sótt í ágúst 2015). 

Ríkisútvarpið, “Meirihluti vill ekki sölu áfengis í búðum“. 15. desember 2014. 

http://www.ruv.is/frett/meirihluti-vill-ekki-solu-afengis-i-budum (Sótt 16. des 2015). 

Ríkisútvarpið, “Minnihluti vill áfengi í matvöruverslanir“. 12. Nóvember 2015. 

http://www.ruv.is/frett/minnihluti-vill-afengi-i-matvoruverslanir (Sótt 16. des 2015). 

Samkeppniseftirlitið. “Um samkeppniseftirlitið”, http://www.samkeppni.is/um-samkeppniseftirlitid/ 

(Sótt 20. des 2015).  

https://www.hagstofa.is/talnaefni/ibuar/kosningar/thjodaratkvaedagreidslur/
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T154420.html
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-411.pdf
http://www.althingi.is/altext/upptokur/raeda/?raeda=rad20141015T181809
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1621.pdf
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T171251.html
http://www.althingi.is/altext/144/s/1038.html
http://www.ruv.is/frett/meirihluti-vill-ekki-solu-afengis-i-budum
http://www.ruv.is/frett/minnihluti-vill-afengi-i-matvoruverslanir
http://www.samkeppni.is/um-samkeppniseftirlitid/


45 

 

Samkeppniseftirlitið. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og 

tóbak o.fl. (smásala áfengis), 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-616.pdf.  

Samtök Atvinnulífsins, Umsögn um frumvarp til laga um breytingu verslun með áfengi og tóbak o.fl. 

17. mál. http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=13 Sótt í ágúst 

2015. 

Samtök Verslunar og Þjónustu. Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með 

áfengi og tóbak o.fl. 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-496.pdf (Sótt 19. 

desember 2015). 

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, 22. mai 2013. 

http://www.stjornarrad.is/media/Rikjandi_rikisstjorn/stefnuyfirlysing-23-3-2013.pdf. (Sótt 20. 

desember 2015). 

Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141016T165845.html. 

Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T134551.html. 

Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T153258.html. 

Steingrímur J. Sigfússon, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T135038.html. 

Unnur Brá Konráðsdóttir. Verslun með áfengi og tóbak o.fl.1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T133141.html. 

Unnur Brá Konráðsdóttir, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T134817.html. 

Velferðarráðuneytið, „Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020“. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-

desember-2013.pdf (Sótt í september 2015). 

Viðskiptablaðið, „Skörp skil á afstöðu kynjanna til sölu áfengis í verslunum“. 21. mars 2014. 

http://www.vb.is/frettir/konnun-meirihluti-landsmanna-vill-lettvin-i-stormarkadi/103292/ (Sótt 

16. des 2015). 

Viðskiptaráð Íslands, umsögn um frumvarp til laga um breytingu á verslun með áfengi og tóbak o.fl. 

(smásala áfengis) 17. mál. http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-504.pdf (Sótt 30. 

nóvember 2015). 

Vilhjálmur Árnason. Verslun með áfengi og tóbak, 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í ágúst 

2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T174252.html. 

http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-616.pdf
http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=145&mnr=13
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-496.pdf
http://www.stjornarrad.is/media/Rikjandi_rikisstjorn/stefnuyfirlysing-23-3-2013.pdf
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141016T165845.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T134551.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T153258.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T135038.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T133141.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141009T134817.html
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-desember-2013.pdf
http://www.vb.is/frettir/konnun-meirihluti-landsmanna-vill-lettvin-i-stormarkadi/103292/
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-504.pdf
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T174252.html


46 

 

Vilhjálmur Árnason. Óbirt ræða sem hann flytur þegar málið fer til 2. Umræðu. Birt með góðfúslegu 

leyfi Vilhjálms. 

Vínbúðin. “Vegna fyrirhugaðs verkfalls” 12. október 2015. Sótt 22. desember 2015. 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-3853/. 

Vínbúðin. “Saga ÁTVR.” http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-39/50_read-261/ (Sótt. 10. 

desember 2015). 

Vínbúðin. “Vínbúðin Spönginni Lokar.” 05. janúar 2009. 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-703/ (Sótt 20. des 2015). 

Visir. “Vínbúðirnar lokaðar á fimmtudag og föstudag vegna verkfalls SFR” 12. október 2015. Sótt 23. 

desember 2015. http://www.visir.is/vinbudirnar-lokadar-a-fimmtudag-og-fostudag-vegna-

verkfalls-sfr/article/2015151019764. 

Vísir. “Nærri 70 prósent á móti sölu áfengis í matvöruverslunum”. 23. október 2014. 

http://www.visir.is/naerri-70-prosent-a-moti-solu-afengis-i-

matvoruverslunum/article/2014710239925 (Sótt 16. des 2015). 

Wetherell, Margaret, Stephanie Taylor og Simeon J. Yates. Discourse as Data: A guide for analysis. 

The Open University: Sage Publications, 2001. 

Willum Þór Þórsson. Verslun með áfengi og tóbak o.fl., 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/upptokur/lidur/?lidur=lid20141009T133124. 

Þorsteinn Sæmundsson, Verslun með áfengi og tóbak. 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í 

ágúst 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141015T190131.html. 

Ögmundur Jónasson, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt í ágúst 

2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T185027.html. 

Ögmundur Jónasson, Verslun með áfengi og tóbak, 1. Umræða. 2014-2015. Vefútgáfa. Sótt 2. 

desember 2015. http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20151008T141040.html.  

 

Viðmælendur: 

Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. 

Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Bjartrar framtíðar. 

 

Í Reykjavík, 3. desember 2015. 

http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-3853/
http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-39/50_read-261/
http://www.vinbudin.is/desktopdefault.aspx/tabid-2204/2370_read-703/
http://www.visir.is/vinbudirnar-lokadar-a-fimmtudag-og-fostudag-vegna-verkfalls-sfr/article/2015151019764
http://www.visir.is/vinbudirnar-lokadar-a-fimmtudag-og-fostudag-vegna-verkfalls-sfr/article/2015151019764
http://www.visir.is/naerri-70-prosent-a-moti-solu-afengis-i-matvoruverslunum/article/2014710239925
http://www.visir.is/naerri-70-prosent-a-moti-solu-afengis-i-matvoruverslunum/article/2014710239925
http://www.althingi.is/altext/upptokur/lidur/?lidur=lid20141009T133124
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141015T190131.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20141008T185027.html
http://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20151008T141040.html

