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Útdráttur 

Undanfarin ár hefur neysla áfengis og annarra vímuefna aukist verulega. Nefna má að 

frá árinu 2008 til 2017 hefur ávísun ópíóða hér á landi aukist um 30%. Mikið er orðið um 

„saklausa“ neyslu sem leiðir fólk lengra á leið til ávanabindingar þar til hlutirnir fara úr 

böndunum. Rannsóknir hafa sýnt að misnotkun á áfengi og öðrum vímuefnum hefur 

ekki einungis slæm áhrif á heilsu neytandans og aðstandendur þeirra heldur er hún 

einnig verulega kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Stór hluti af þeim kostnaði sem 

tilkominn er vegna misnotkunar á áfengi og öðrum vímuefnum leggst á samfélagið með 

margvíslegum hætti. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 1,07% af vergri 

landsframleiðslu Bandaríkjanna fari í þjónustu sem sinnir áfengis- og 

vímuefnasjúklingum. Stór hluti þessa kostnaðar er greiddur úr sameiginlegum sjóðum 

landsmanna, þar með talið viðbótarkostnaður vegna löggæslu, dómskerfis og 

afplánunar. Sá kostnaður sem vegur hvað þyngst fjárhagslega fyrir samfélagið er 

framleiðslutap sem verður til þegar einstaklingur ánetjast neyslu og verður óvinnufær 

tímabundið eða til frambúðar. Hér er átt við minna vinnuframlag vegna afplánunar 

fangelsisrefsingar, legu á sjúkrahúsum og framleiðslutapi vegna meðferðar og 

ótímabærrar örorku. Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort samfélagslegur 

kostnaður vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna á Íslandi sé á svipuðu róli og 

erlendar rannsóknir sem hafa metið hana um 1-6% af landsframleiðslu. Niðurstöður 

kostnaðarmats voru á þá leið að samfélagslegur kostnaður sem rekja má til neyslu 

áfengis og annarra vímuefna á Íslandi árið 2019, nam um 54.706 m.kr. og er þar af 

leiðandi um 1,8% af landsframleiðslu Íslands sem er svipað og erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á.  
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1  Inngangur  

Undanfarin ár hefur neysla áfengis og vímuefna aukist verulega. Nefna má að frá árinu 

2008 til 2017 hefur ávísun ópíóða hér á landi aukist um þrjátíu prósent (Sylvía Hall, 

2019). Misnotkun áfengis og annarra vímuefna er einn helsti áhættuþáttur heilsu íbúa 

um allan heim og hefur bein áhrif á heilsufar einstaklinga, bæði líkamlega og andlega 

(World Health Organization, 2018). Ljóst er að sú neysla hefur þó ekki aðeins áhrif á þá 

sem neyta vímuefnanna heldur einnig á fjölskyldumeðlimi þeirra, aðstandendur og 

samfélagið í heild sinni. Byrði samfélagsins eykst vegna aukins álags á heilbrigðiskerfið, 

t.a.m. vegna veikinda og smitsjúkdóma sem og ótímabærra dauðsfalla. Samhliða álagi á 

heilbrigðiskerfið veldur misnotkun þessi miklu álagi á dómskerfið, en birtingarmynd þess 

kemur fram í fjölda neyslutengdra afbrota svo sem innbrotum og öðrum 

auðgunarbrotum, slysum, peningaþvætti, skemmdarverkum, líkamsárásum og morðum 

svo eitthvað sé nefnt. Í þessu samhengi má ekki gleyma því álagi sem hvílir á 

félagsmálakerfinu, meðal annars vegna óreglu og óreiðu fjölskyldna að ótaldri allri þeirri  

þjáningu sem einstaklingar finna fyrir. Neyslan snertir marga þætti samfélagsins. 

Stór hluti af þeim kostnaði sem tilkominn er vegna misnotkunar á áfengi og öðrum 

vímuefnum leggst á samfélagið. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að um 1,07% af vergri 

landsframleiðslu Bandaríkjanna fari í þjónustu sem sinnir áfengis- og 

vímuefnasjúklingum (Mark, Levit og félagar, 2011). Rekstrarkostnaður 

heilbrigðiskerfisins á Íslandi er greiddur að mestu úr sameiginlegum sjóðum svo og 

kostnaður vegna löggæslu, dómskerfis og reksturs fangelsa og ýmissa annarra úrræða til 

afplánunar og betrunar. Kostnaður fellur einnig til vegna neyslutengdra afbrota sem og 

eignatjóns sem ölvaðir og vímaðir valda. Sá kostnaður sem vegur hvað þyngst 

fjárhagslega fyrir samfélagið er framleiðslutap sem verður til þegar einstaklingur 

ánetjast neyslu og verður óvinnufær tímabundið eða til frambúðar. Hér er átt við minna 

vinnuframlag vegna afplánunar fangelsisrefsingar, legu á sjúkrahúsum og 

framleiðslutapi vegna meðferðar og ótímabærrar örorku. 

Auk framanritaðs ber að nefna þann óáþreifanlega kostnað sem óhófleg 

áfengisdrykkja og vímuefnaneysla veldur aðstandendum neytandans eins og rannsóknir 
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hafa sýnt fram á. Margföldunaráhrif eru til staðar þar sem börn áfengis- og 

vímuefnasjúklinga eru einnig í miklum áhættuhóp við að verða háð vímuefnum, bæði 

vegna erfða en ekki síst vegna slæmra uppeldisaðstæðna sem geta svipt þau ýmsum 

möguleikum (Lipari og Horn, 2017). 

Óáþreifanlegi kostnaðurinn er sannarlega raunverulegur fyrir samfélagið en ekki 

verður reynt að meta hann í þessari ritgerð. Kostnaður tengdur huglægum þáttum 

verður líklega seint metinn til fjár. Áfengis- og önnur vímuefnaneysla getur haft í för 

með sér sársauka, þjáningu og önnur óþægindi bæði fyrir neytendurna sjálfa og 

aðstandendur þeirra eins og fram hefur komið. Einnig geta neytendur valdið öðrum en 

aðstandendum þeirra óþægindum þar sem neysla getur haft mjög keðjuverkandi 

afleiðingar í för með sér. Verði þeir t.d. valdir að slysum annarra leiðir það til þjáningar 

tjónþola og aðstandenda þeirra (Guðný Hrönn, 2019). Ákveðin skekkja er því fyrir hendi 

þar sem óáþreifanlegi kostnaðurinn verður ekki tekinn með inn í reikninginn. 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir þeim samfélagslega kostnaði sem fellur til 

vegna ofneyslu áfengis og annarra vímuefna. Í fyrstu verður fjallað um hagfræðilega 

undirstöðu og skilgreiningu á kostnaði. Því næst verður farið yfir þann beina kostnað 

sem verður til við ofneyslu áfengis og annarra vímuefna. Í beinum kostnaði felst meðal 

annars kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu, meðferðarstofnana og umferðarslysa 

ásamt eignatjóni. Einnig má nefna félagslegan kostnað, kostnað vegna forvarna, 

löggæslu og réttargæslu sem einnig fellur undir beinan kostnað. Þá verður kannaður 

óbeini kostnaðurinn af áfengis- og vímuefnaneyslu, þ.m.t. framleiðslutap samfélagsins 

vegna ótímabærra dauðsfalla og örorku. Að lokum verður hagnaður ÁTVR af sölu áfengis 

tekinn saman ásamt þeim tekjum sem renna í ríkissjóð vegna innheimtu áfengisgjalds og 

virðisaukaskatts af áfengi. Auk þeirra tekna mætti nefna þann hag sem samfélagið hefur 

af því þegar áfengi kemur í stað svefnlyfja og/eða annarra lyfja eða efna sem eru enn 

skaðlegri. Þó ber að geta þess að tekjur ríkisins af áfengissölu er aðeins millifærsla frá 

viðskiptaaðilum til ríkisins. Vissulega eru þetta tekjur fyrir ríkið en í samfélagslegu 

samhengi jafnast tekjurnar út á móti kostnaðinum sem viðskiptaaðilar bera. Því verða 

tekjur ríkisins af áfengissölu ekki reiknaðar til frádráttar á samfélagslegum kostnaði 

vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna. 
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Ráðstöfun auðlinda er samkvæmt kenningum hagfræðinnar m.a. samfélagslega 

hagkvæm þegar allur kostnaður vegna neyslu er borinn af neytandanum sjálfum án 

íhlutana. Þegar kostnaður er hins vegar einnig borinn af öðrum þegnum samfélagsins, 

gæti neysla aukist umfram það sem telst hagkvæmt fyrir samfélagið vegna neikvæðra 

ytri áhrifa ef ekkert er að gert. Neikvæð ytri áhrif myndast þegar hegðun eða neysla 

einstaklings hefur bein áhrif á velferð eða framleiðslumöguleika annars aðila án þess að 

einstaklingurinn taki tillit til þess við ákvörðun um neyslu eða hegðun. Hér verður notast 

við hugtakið ytri áhrif en þó ekki í stranglegum skilningi. Heilsutjónið fellur á 

einstaklinginn sjálfan og er þar að leiðandi ekki ytri áhrif og kostnaðurinn er sameiginleg 

ákvörðun landsmanna. Til einföldunar verður gert ráð fyrir því að uppbygging 

heilbrigðiskerfisins sé föst eins og hún hefur verið í gegnum árin. Með heilbrigðiskerfinu 

hafa þeir sem neyta áfengis og annarra vímuefna í óhófi ákveðið öryggisnet, þ.e. verði 

neyslan þeim að falli mun heilbrigðiskerfið koma þeim til hjálpar og endurhæfingar. Þar 

með myndast ákveðinn  freistnivandi. Skattgreiðendur leyfa það með því að kjósa áfram 

þá uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu að hægt sé að nýta kerfið umfram þann kostnað 

sem fjárveitingum er veitt í það. Freistnivandi er afleiðing af ófullkomnum markaði og 

færir hluta kostnaðar af hegðun einstaklinga yfir á aðra. Dæmi um neikvæð ytri áhrif 

vegna áfengis- og/eða vímuefnaneyslu er óhófleg neysla áfengis og annarra vímuefna 

sem veldur á endanum heilsutjóni. Af því leiðir aukinn kostnað heilbrigðiskerfisins sem 

er haldið uppi af hinu opinbera, ríki og sveitarfélögum. Kostnaður vegna óhóflegrar 

neyslu áfengis og annarra vímuefna er þar af leiðandi borinn að hluta til af öðrum en 

neytandanum. Þeir sem misnota hvorki áfengi né önnur vímuefni borga hluta af 

heilbrigðiskostnaði þeirra sem misnota áfengi og önnur vímuefni, þ.e. í formi hærri 

skatta og tryggingaiðgjalda. Misnotkun á áfengi og öðrum vímuefnum er því ekki 

hagkvæm fyrir samfélagið vegna neikvæðra ytri áhrifa sem leiða til samfélagslegs 

kostnaðar (Mankiw og Taylor, 2017, bls. 212-215). 

Heildarkostnaði vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna má skipta upp í kostnað 

sem neytendur bera, einstaklingsbundinn kostnað, og kostnað sem aðrir en neytendur 

bera, samfélagslegan kostnað. Það þýðir að ekki er um neinn samfélagslegan kostnað að 

ræða þegar engin ytri áhrif eru til staðar þar sem einstaklingsbundinn kostnaður er jafn 

heildarkostnaði (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). 
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Við kostnaðarmat á samfélagslegum kostnaði er allur viðbótarkostnaður metinn eða 

þær breytingar sem verða á kostnaði vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna, bæði í 

formi aukins og lægri kostnaðar. Samfélagslegum kostnaði má skipta upp í tvennt, 

áþreifanlegan og óáþreifanlegan kostnað. Áþreifanlegur kostnaður er allur útlagður 

kostnaður, en til hans má telja heilbrigðiskostnað, framleiðslutap og kostnað vegna slysa 

og eldsvoða sem verða vegna áfengis- og annarrar vímuefnaneyslu. Þegar dregið er úr 

áþreifanlegum kostnaði losnar um fjármuni sem samfélagið getur varið með öðrum 

hætti til neyslu eða fjárfestinga. Skipta má áþreifanlegum kostnaði í beinan- og óbeinan 

kostnað. Óáþreifanlegur kostnaður felst aftur á móti í þjáningu og sársauka og mun ekki 

auka fjárfestingagetu eða neyslu þó úr honum verði dregið. Þar af leiðandi getur reynst 

erfitt að meta hann þó svo að eitt helsta markmið heilbrigðiskerfa sé að lágmarka 

óáþreifanlegan kostnað (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). 

Til þess að koma í veg fyrir tvítalningu er mikilvægt að geta skilið á milli þess sem telst 

kostnaður og þess sem eru tilfærslur við mat á kostnaði vegna misnotkunar á áfengi og 

öðrum vímuefnum. Beinn kostnaður kemur fram sem minni velferð samfélagsins en 

tilfærslur er kostnaður eins aðila og samsvarandi ábati annars. Nefna má t.d. fíkil sem 

fær bætur úr ríkissjóði. Raunkostnaðurinn er talinn sem töpuð framleiðsla og ætti að 

vera tekinn með í kostnaðarmatið en ekki tilfærslan, þar sem tilfærslur sýna 

endurdreifingu en ekki breytingu á heildarvelferð. Þó þarf að taka tillit til kostnaðar sem 

kemur til með að falla við stjórnun velferðarkerfisins vegna misnotkunar á áfengi og 

öðrum vímuefnum (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). 

Á mynd 1 má sjá hvernig heildarkostnaði vegna neyslu er skipt. Síðar verður fjallað 

nánar um áþreifanlega kostnaðinn, þ.e. beina- og óbeina kostnaðinn vegna misnotkunar 

á áfengi og öðrum vímugjöfum. 
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Mynd 1. Skipting á kostnaði 

Við gerð á kostnaðarmati er m.a. hægt að bera saman raunverulegan kostnað 

heilbrigðiskerfisins af misnotkun áfengis og öðrum vímuefnum við þann sparnað í 

heilbrigðiskerfinu sem hlýst af ótímabærum dauða þeirra sem misnota umrædda 

vímugjafa. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að hefði t.d. viðkomandi fíkill ekki 

látist fyrr en ella, væri hann enn á lífi og útsettur fyrir sömu sjúkdómum og meðbræður 

hans þar til hann félli frá í fyllingu tímans. Einnig má nefna að væru fíklar ekki veikir af 

ýmsum sjúkdómum tengdum neyslu, væru þeir eflaust veikir af öðrum sjúkdómum. Því 

er nauðsynlegt að gera grein fyrir hvað sé eðlileg notkun á heilbrigðiskerfinu og hversu 

mikla viðbótarnotkun má tengja við misnotkun margnefndra vímugjafa. Hér á eftir 

verður þó ekki tekið tillit til mögulegs sparnaðar vegna minni framtíðarnotkunar á 

heilbrigðisþjónustu eða neyslu sem sparast vegna ótímabærra dauðsfalla. Stærsti hluti 

samfélagslegs kostnaðar af völdum áfengis- og vímuefnaneyslu er kostnaður vegna 

heilbrigðisþjónustu og framleiðslutaps vegna ótímabærrar örorku (Segel, 2006). 

Sumir kostnaðarliðir tengdir áfengis- og vímuefnaneyslu verða þó líklega aldrei 

metnir til fjár, þ.e. sársauki, þjáning og annað sem tengist tilfinningum og öðrum 

huglægum þáttum eins og áður sagði. Sama má segja um þann ávinning og ánægju sem 

sumir njóta við drykkju og telja til tekna. Í þessari ritgerð verður einungis reynt að meta 

Heildarkostnaður 
vegna neyslu

Einstaklingsbundinn 
kostnaður

Samfélagslegur 
kostnaður

Áþreifanlegur 
kostnaður

Beinn kostnaður

Óbeinn kostnaður

Óáþreifanlegur 
kostnaður
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þann efnislega kostnað sem áfengis- og vímuefnaneysla hafði í för með sér fyrir 

samfélagið árið 2019. Reynt verður eftir bestu getu að leita svara við spurningum eins 

og hver sé samfélagslegur kostnaður vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna og 

einnig hvort tekjur ríkissjóðs af áfengisssölu standi undir þeim kostnaði. 
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2 Beinn kostnaður 

2.1 Kostnaður vegna meðferðarstofnana 
Hér verður rekstrarkostnaður meðferðarstofnana tekinn saman. Hjá þeim meðferðar-

stofnunum þar sem ekki var hægt að fá upplýsingar um heildar rekstrarkostnað verður 

aðeins gerð grein fyrir þeim framlögum sem ríkissjóður greiðir til þeirra. Ekki var hægt 

að fá nauðsynlegar upplýsingar frá þeim meðferðarheimilum sem eru í einkaeigu og 

verður því ekki greint frá rekstrarkostnaði þeirra hér. Þess vegna má gera ráð fyrir að 

raunverulegur rekstrarkostnaður sé mun hærri en kemur fram hér síðar. 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ) reka tvær 

meðferðarstofnanir auk göngudeildar. Ríkissjóður veitir fjárframlög til reksturs 

meðferðarstofnana að Vogi og Vík svo og göngudeildarinnar Vonar. Ríkið greiðir 81% af 

rekstrarkostnaði Vogs eða um 796 m.kr., 62% af rekstrarkostnaði Víkur eða um 232,7 

m.kr. og síðast en ekki síst greiðir ríkið 51% af rekstrarkostnaði Vonar sem gera 100 

m.kr. Samanlagt ríkisframlag til SÁÁ er því 1.128,8 m.kr. en heildar rekstrarkostnaður 

SÁÁ er rúmlega 1.553,8 m.kr. (SÁÁ, 2020). 

Samhjálp rekur meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot. Í fjárlögum 2016 kom fram að 

almennur rekstur þess heimilis kostaði 107 m.kr. og að það hefði fengið 107 m.kr. greitt 

úr ríkissjóði (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Því má gera ráð fyrir að árið 2019 

hafi rekstrarkostnaður Hlaðgerðarkots verið um 115,6 m.kr. ef upphæðin er 

framreiknuð miðað við neysluvísitölu árið 2019.   

Krýsuvíkursamtökin reka meðferðarheimili í Krýsuvík. Heildar rekstrarkostnaður 

þeirra á árinu 2019 var 180 m.kr. samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu samtakanna 

(Þórdís Jóhannsdóttir Wathne, 2020). 

Meðferðarheimili Barnaverndarstofu eru þrjú talsins, Laugaland í Eyjafjarðarsveit, 

Lækjarbakki í Rangárþingi Ytra og Stuðlar í Reykjavík. Samkvæmt Barnaverndarstofu fóru 

158,9 m.kr. í rekstur á meðferðarheimilinu að Laugalandi, 201,4 m.kr. í rekstur á 

meðferðarheimilinu Lækjarbakka og 435,2 m.kr. í rekstur á meðferðarstöðinni Stuðlum. 

Samtals hefur því heildar rekstrarkostnaður meðferðarheimila á vegum 

Barnaverndarstofu verið um 795,5 m.kr. árið 2019 (Halldór Hauksson, 2020). Einnig er í 
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bígerð að opna nýtt meðferðarheimili fyrir börn í Garðabæ. Samkvæmt viljayfirlýsingu 

Garðabæjar, velferðarráðuneytisins og Barnaverndarstofu mun velferðarráðuneytið 

tryggja Barnaverndarstofu fjármagn til byggingar meðferðarheimilisins. Garðabær mun 

sjá um  úthlutun lóðar undir starfsemina og Barnaverndarstofa mun svo annast 

reksturinn. Framkvæmdir eiga að hefjast árið 2020 og mun því kostnaður vegna þessa 

meðferðarheimilis ekki verða tekinn með  í reikninginn hér (Garðabær, 2018). 

Landspítalinn (LSH) rekur geðdeild þar sem áhersla er lögð á þjónustu fyrir 

einstaklinga með alvarlegan fíkn- og geðvanda. Þar sem mikið álag hefur verið á 

heilbrigðiskerfinu um þessar mundir vegna Covid-19 veirunnar var skiljanlega erfitt að fá 

upplýsingar frá sjúkrahúsum landsins. Því verður stuðst við meistararitgerð Ara 

Matthíassonar, fyrrum framkvæmdastjóra SÁÁ, sem fjallaði um þjóðfélagslega byrði af 

áfengis- og vímuefnaneyslu árið 2010. Ari greindi frá því að meðferðarkostnaður LSH 

árið 2008 hafi verið 311 m.kr. Ef kostnaðurinn er framreiknaður miðað við neysluvísitölu 

árið 2019 má gera ráð fyrir að kostnaðurinn hafi verið 473,6 m.kr. það ár (Ari 

Matthíasson, 2010). 

Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) rekur geðdeild sem sjúklingar með geðröskun, m.a. 

vegna neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna, geta leitað til. Ef miðað er við 

meðferðarkostnað LSH má gera ráð fyrir að meðferðarkostnaður SAk sé 36% minni þar 

sem komur á dag- og göngudeildir SAk eru 36% færri. Því má áætla að 

meðferðarkostnaður geðdeildar SAk hafi verið 303,1 m.kr. árið 2019 (Sjúkrahúsið á 

Akureyri, 2019). 

Heildarkostnaður við rekstur á meðferðarheimilum árið 2019 var því 3.421,6 m.kr. 

samkvæmt framansögðu, sjá töflu 1. Hafa ber í huga að inni í þessum tölum er ekki gerð 

grein fyrir heildar rekstrarkostnaði Hlaðgerðarkots heldur aðeins fjárframlögum ríkisins 

þar sem erfitt var að fá upplýsingar um rekstrarkostnað frá Samhjálp. 
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Tafla 1.Rekstrarkostnaður meðferðarstofnana í m.kr. 

Meðferðarstofnun	 2019	
Hlaðgerðarkot	 115,6	

Krýsuvík	 180	
Laugaland	 158,9	

Fíknigeðdeild	LSH	 473,6	
Lækjarbakki	 201,4	
Geðdeild	SAk	 303,1	

Stuðlar	 435,2	
Vík		 374	

Vogur	 984	
Von	 196	

Samtals	 3.421,6	

 

2.2 Kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu  
Þegar meta á beinan heilbrigðiskostnað vegna áfengis- og vímuefnaneyslu er tekið mið 

af viðbótarkostnaði sem af henni hlýst, m.a. vegna aukinnar læknisþjónustu, 

sjúkrahúsþjónustu, lyfjanotkunar og þjónustu annarra stofnana í heilbrigðisgeiranum. 

Það er vert að nefna að því hefur verið haldið fram að ótímabær dauðsföll vegna 

misnotkunar á  áfengi og öðrum vímuefnum feli í sér ákveðinn sparnað. Sá sparnaður sé 

tilkominn vegna þess að fíkill sem fellur frá fyrir aldur fram noti heilbrigðisþjónustu í 

mun styttri tíma en ella. Mögulegt væri að sparnaður sem kæmi til vegna ótímabærra 

dauðsfalla næði upp í aukinn kostnað heilbrigðiskerfisins vegna misnotkunar á áfengi og 

öðrum vímuefnum. Þessi fullyrðing gæfi villandi mynd, sé óáþreifanlega kostnaðinum 

sleppt auk þess sem það virðist ómarkvisst að tala um sparnað vegna ótímabærra 

dauðsfalla þar sem markmið heilbrigðiskerfis er að koma í veg fyrir slíkt 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2003). Því er erfitt að gera grein fyrir þeim sparnaði 

og verður hér á eftir aðeins reynt að gera grein fyrir þeim beina kostnaði sem fellur til 

vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna en ekki kostnaði sem er tilkominn vegna 

sársauka og þjáningar. 

Misnotkun á áfengi og öðrum vímuefnum leiðir fljótt af sér lélegt heilsufar. Þegar 

kemur að því að einstaklingar leiti sér læknishjálpar er oftast um að ræða langvarandi 
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ofneyslu áfengis eða annarra vímuefna. Heilsufarstjón á borð við magasjúkdóma, 

skemmd á lifur og miðtaugakerfi, vöðva- og hjartasjúkdóma ásamt skemmd á heila er 

m.a. það sem getur fylgt langvarandi neyslu á áfengi eða öðrum vímuefnum (Þuríður 

Þorbjarnardóttir, 2002). Auk þess má nefna þann fjölda umferðar- og vinnuslysa ásamt 

slysum í heimahúsum sem rekja má til neyslu áfengis eða annarra vímuefna. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á tengingu milli neyslu áfengis eða annarra vímuefna og ofbeldis og má 

rekja mörg ofbeldisverk til ofneyslu. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að inngrip 

samfélagsins til að bæta ýmsa þætti þess getur dregið úr ofbeldi. Þættir eins og 

fjölmennir staðir, illa þjálfað starfsfólk á skemmtistöðum og lélegt aðgengi að 

samgöngum seinni hluta nætur, geta stuðlað að ofbeldi. Í ljós hefur komið að ýmis 

inngrip samfélagsins sem beinast að þessum þáttum og hafa að leiðarljósi að draga úr 

ofbeldi hafa verið árangurssrík (World Health Organization, 2009). Benda má á að 

íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að 87% af sakborningum kærðum fyrir nauðgun 

höfðu neytt áfengis áður en brotið var framið og 78% brotaþola höfðu neytt áfengis 

(Þorsteinn Pálsson, 1997). Nefna má að á árunum 2008 og 2009 höfðu brotaþolar neytt 

áfengis í 65,9% kynferðisbrotamála og sakborningar í 61,3% kynferðisbrotamála (Hildur 

Fjóla Antonsdóttir og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 2013). Fóstur í móðurkviði 

getur orðið fyrir miklum skaða, t.d. vegna áfengisneyslu móður á meðgöngutíma, og 

getur því þurft á aðstoð heilbrigðis-þjónustunnar að halda eftir fæðingu 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 1991). 

Það er auðséð að miklu fé er varið til heilbrigðiskerfis Íslendinga en erfitt er að leggja 

mat á þann kostnað heilbrigðiskerfisins sem er aðeins tilkominn vegna neyslu áfengis 

og/eða annarra vímuefna. Þar sem mikið álag er á heilbrigðiskerfinu um þessar mundir 

vegna Covid-19 veirunnar mun, eins og áður hefur komið fram, vera stuðst við 

meistararitgerð Ara Matthíassonar, sem fjallaði um þjóðfélagslega byrði af áfengis- og 

vímuefnaneyslu árið 2010. Kostnaðurinn verður framreiknaður til verðlags 2019 með 

meðaltali neysluvísitölu. Ari notaði upplýsingar úr ASI-viðtölum til að meta hversu miklu 

meiri heilbrigðisþjónustu misnotendur áfengis og annarra vímuefna þurfa en almennt 

gerist. Einnig verða notaðar upplýsingar úr starfsemisupplýsingum LSH, skýrslum sem 

gefnar eru út mánaðarlega um innlagnir og legur samkvæmt ICD-10 skráningum. Ari 

fann svo kostnaðinn með því annars vegar að miða við meðallegukostnað og hins vegar 

að miða við DRG-kostnað sem Landspítalinn gefur upp. 
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2.2.1 Viðbótarkostnaður heilbrigðisþjónustu 

Eins og áður sagði má oft tengja neyslu áfengis og annarra vímuefna beint eða óbeint 

við m.a. líkamsárásir, slys í heimahúsum, umferðarslys og sjóslys þar sem líkamstjón 

verður. Í flestum tilvikum þarf að leita læknishjálpar vegna þessa. Stundum er um að 

ræða minni háttar meiðsl og getur þá hinn slasaði farið heim án þess að leggjast inn á 

sjúkrahús. Í sumum tilvikum er um að ræða alvarlega slasaða einstaklinga sem þurfa að 

leggjast inn á sjúkrahús í skemmri eða lengri tíma Einnig eru til dæmi þess að 

einstaklingur hafi þurft að dvelja á stofnun til æviloka. Öll þessi slys hafa í för með sér 

aukinn kostnað fyrir sjúkrahús og slysadeildir þeirra (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

1991). 

Drykkjuvenjur margra Íslendinga einkennast af því að auka ört áfengismagn í blóði 

sem leiðir til skjótrar vímu og hefur í för með sér t.d. óhöpp, slys og ofbeldi. 

Fíkniefnaneysla, jafnvel ásamt áfengisneyslu, er nátengd ýmsum alvarlegum 

smitsjúkdómum á borð við HIV, lifrarbólgu B og C, óhappaeitrun, sjálfsskaða og slysum. 

Á Íslandi hefur myndast vandi vegna sprautufíkla. Þeir eru veikastir af vímuefnafíklum og 

dauðsföll eru algeng. Batahorfur hjá þeim eru minni og vegna bráðaveikinda og eitrana 

skapast mikill kostnaður fyrir heilbrigðiskerfið. Ef aðeins er litið til kostnaðar vegna 

lyfjaskömmtunar getur meðferðarkostnaður hvers sjúklings numið árlega frá um 1.276 

m.kr. til 2.887 m.kr. Þar að auki fellur til mikill kostnaður vegna rannsókna og annarrar 

læknisþjónustu (Ari Matthíasson, 2010). 

Ari telur að umframkostnaður vegna áfengs- og vímuefnaneyslu hafi verið 1.420 

m.kr. árið 2008 á verðlagi í september 2009 samkvæmt upplýsingum sem hann fékk úr 

ASI viðtölum og frá Landspítalanum. Til þess að reikna út umframkostnaðinn fyrir árið 

2019 verður fjölda legudaga á Landspítalanum haldið föstum en kostnaður 

framreiknaður til verðlags 2019, sjá töflu 2. Þess má geta að umfram 

sjúkrahúskostnaður árið 2019 hefur verið 1.931 m.kr. ef hlutfalli og fjölda þeirra sem 

þörfnuðust legu á sjúkrahúsi er haldið föstu frá árinu 2008. 
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Tafla 2. Umfram sjúkrahúsakostnaður á verðlagi 2019 

 

Veruleg aukning hefur verið á bráðamóttöku Landspítalans vegna neyslu áfengis 

og/eða annarra vímuefna. Ef miðað er við árið 2013 til 2017 er aukningin um 96,4% 

vegna fíkniefna og sterkra lyfja samkvæmt upplýsingum frá Jóni Magnúsi Kristjánssyni, 

yfirlækni bráðalækninga á Landspítalanum (Elín Margrét Böðvarsdóttir, 2019). Þar sem 

ekki var hægt (vegna álags á LSH vegna Covid-19) að nálgast nákvæmar tölur um hvert 

hlutfallið af öllum sjúklingum á slysa- og bráðamóttöku tengdist ölvun eða vímuefnum 

verður notast við könnun sem var gerð árið 2008. Þar kom fram að 51% af öllum 

sjúklingum slysa- og bráðamóttöku voru ölvaðir eða vímaðir (Ari Matthíasson, 2010). 

Hlutfallið gefur því ákveðna hugmynd um hve mikil áhrif neysla áfengis og annarra 

vímuefna getur haft á heilbrigðiskerfið. 

Hér mun verða reiknað með því að 51% af öllum komum á bráðamóttöku megi rekja 

til neyslu áfengis eða annarra vímuefna samkvæmt meistararitgerð Ara Matthíassonar 

(2010). Hlutfallið hefur þó aukist að sögn Jóns M. Kristjánssonar, yfirlækni 

bráðalækninga. Þar sem ekki var hægt að fá nákvæmt hlutfall vegna mikils álags á 

heilbrigðiskerfinu (Covid-19) var þó ákveðið að reikna með 51% til þess að útiloka að 

heildarkostnaður yrði ofmetinn. 

Samkvæmt skýrslu LSH um starfsemisupplýsingar kom fram að bráðabirgðatölur fyrir 

árið 2019 á slysa- og bráðadeild voru 94.652 komur og meðalkostnaður var 46.234 kr. á 

verðlagi 2019 (Landspítali, 2020). Þar af leiðandi er kostnaðurinn: 

(94.652 * 46.234) * 0,51 = 2.231.831.690 kr. 

Heildarkostnaður LSH var því um 4.163,3 m.kr. eða 6% af rekstrarkostnaði samkvæmt 

ársreikningi 2018. Ekki var hægt að nálgast nákvæmar tölur fyrir SAk og því má reikna 

með að umframsjúkrakostnaður sé í raun mun meiri. Ef gert er ráð fyrir sömu prósentu 

af framreiknuðum rekstrarkostnaði og hjá LSH, 6%, þá er umframnotkun áfengis- og 

vímuefnaneytenda 539,1 m.kr. á verðlagi 2019 hjá SAk. Þar af leiðandi hefur 
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umframkostnaður sjúkrahúsa árið 2019 vegna þeirra sem neyta áfengis og annarra 

vímuefna verið 4.702,4 m.kr. á verðlagi 2019. 

2.2.2 Kostnaður vegna sjúkraflutninga 

Rauði krossinn á Íslandi annast innkaup á sjúkrabílum auk þess að reka bifreiðarnar með 

tilheyrandi tækjabúnaði til sjúkraflutninga. Sjúkrabílar í notkun eru um sjötíu og átta en 

einnig eru sex til átta varabílar til staðar (Rauði kross Íslands, 2020). Í fjárlögum 2018 má 

sjá að fjárframlag úr ríkissjóði til sjúkraflutinga var 1.684,6 m.kr. á verðlagi 2019 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2017). Kostnaður vegna sjúkraflutninga sem tengja 

má við neyslu áfengis og annarra vímuefna verður reiknaður í hlutfalli við komur ölvaðra 

og vímaðra á bráðamóttöku eða 51% af heildinni. Þar af leiðandi var kostnaður við 

sjúkraflutninga 859,1 m.kr. vegna neyslu áfengis og vímuefna á verðlagi 2019. 

2.2.3 Kostnaður vegna heilsugæslu, sérfræðiþjónustu og sjúkraþjálfunar 

Fullnægjandi upplýsingar liggja ekki fyrir svo að unnt sé að áætla umframnotkun á 

heilsugæslustofnunum, hjá sérfræðilæknum og vegna sjúkra- og iðjuþjálfunar en eðlilegt 

er að áætla að hlutfallslega sé hún svipuð og vegna innlagna á sjúkrahús eða a.m.k. ekki 

minni. Heilbrigðisútgjöld vegna heilsugæslu á árinu 2019 var 27.656,1 m.kr., kostnaður 

vegna sérfræðiþjónustu og hjúkrun var 17.455,3 m.kr. og sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og 

fleira 5.556,6 m.kr. samkvæmt fjárlögum 2019. Samtals gerir það 50.668 m.kr. 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018). 

Hjá Hagstofu Íslands má sjá að mannfjöldi árið 2019 hafi verið 356.991 og hlutfall 

þeirra landsmanna, 15 ára og eldri, hafi verið 81% af heildinni (Hagstofan, 2020b). Þess 

vegna er áætlun heilsugæslu-, sérfræðiþjónustu- og sjúkraþjálfunarnotkun þessa hóps 

um 41.041 m.kr. eða 141.925 kr. á mann árið 2019. Fram kemur hjá Ara Matthíassyni að 

einstaklingar, sem áttu við áfengis- og vímuefnavanda að stríða á Íslandi árið 2007, hafi 

verið 8,5% fullorðinna einstaklinga. Hér verður því gert ráð fyrir því að 24.580 

einstaklingar eigi við áfengis- og vímuefnavanda að stríða miðað við mannfjölda árið 

2019. Þeir sem misnota áfengi og önnur vímuefni eru taldir nota tvöfalt meiri 

heilbrigðisþjónustu en aðrir samkvæmt ASI viðtölum og var umframnotkun þeirra: 

24.580 * 141.925 = 3.488.491.800 kr. 
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2.2.4 Lyfjakostnaður 

Samkvæmt ársskýrslu Lyfjastofnunar árið 2018 var velta svonefndra mannalyfja, þ.e. 

allra seldra lyfja að frátöldum dýralyfjum, 17.562,4 m.kr. eða 18.089,2 m.kr. á verðlagi 

2019. Um er að ræða heildsöluverð án virðisaukaskatts samkvæmt lyfjaverðskrá 

(Lyfjastofnun, 2019). Árslyfjanotkun á mann hefur því verið 50.672 kr. miðað við 

ofangreindan mannfjölda árið 2019. Umframnotkun ofneytenda áfengis og annarra 

vímuefna, að því gefnu að lyfjaneysla þeirra sé tvöföld miðað við ofangreindar 

upplýsingar, er því: 

24.580 * 50.672 = 1.245.517.760 kr. 

2.3 Umferðarslys 
Alvarlegum umferðarslysum vegna aksturs undir áhrifum vímuefna hefur fjölgað 

gríðarlega á undanförnum árum og hefur aukin vímuefnaneysla ekki aðeins áhrif á þá 

sem neyta þeirra heldur alla vegfarendur (Samgöngustofa, 2019). 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir kostnaði sem fellur til vegna umferðarslysa og eiga 

sér rætur að rekja til neyslu áfengis og annarra vímuefna. Sýndir verða annars vegar 

útreikningar á persónulegu slysatjóni eftir alvarleika slysa og hins vegar útreikningar á 

eignatjóni. Við mat á hlutdeild áfengis- og/eða annarrar vímuefnaneyslu voru skoðaðar 

skýrslur um banaslys í umferðinni árin 2015 til 2019 og upplýsingar úr skýrslu 

Samgöngustofu um umferðarslys á Íslandi fyrir árið 2019. Í skýrslunni má finna mjög 

ítarlega tölfræði, töflur, gröf og kort yfir slys og óhöpp sem urðu árið 2019. 

Alhliða kostnaðargreining nær bæði utan um beinan og óbeinan kostnað. Beinn 

kostnaður við umferðarslys er m.a. öll notkun á mannafla, vélum, tækjum, búnaði og 

öðru sem fellur til vegna slyss. Telja má þennan kostnað sem fórnarkostnað þess að nota 

upptalin gæði. Óbeinn kostnaður lýsir aftur á móti þeim kostnaði sem myndast í formi 

tapaðrar framleiðslu vegna slysa (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012). Erfitt er að 

leggja mat á þann kostnað sem til fellur í formi sársauka og þjáningar þeirra sem verða 

fyrir slysum og annarra, t.d. skyldmenna. Þeim kostnaði verður því sleppt í þessari 

ritgerð. 
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2.3.1 Kostnaður vegna umferðarslysa 

Skipta má kostnaði vegna umferðarslysa í samfélagsleg slysagjöld og persónulegt 

slysatjón. Þau útgjöld sem falla beint á samfélagið m.a. í formi löggæslu og 

læknisþjónustu má flokka sem samfélagsleg slysaútgjöld. Þegar slysaþolar verða fyrir 

tjóni, og aðstandendur þeirra oftast fyrir huglægu tjóni, er talað um persónulegt 

slysatjón. Í raun er persónulegt slysatjón sú upphæð sem greiða þarf einstaklingi svo 

hann verði jafnvel settur eftir umferðaróhappið/tjónið og hann var fyrir það. Tjón 

einstaklings er oftast tekjutap sem hefur í för með sér lakari lífsgæði og er jafnframt tjón 

samfélagsins. Einstaklingsbundni kostnaðurinn er yfirleitt ekki eingöngu borinn af 

tjónþola þar sem m.a. hið opinbera og tryggingafélög taka einnig þátt í kostnaðinum. 

Kostnaður vegna sjúkrahúss- og læknisþjónustu er að hluta greiddur úr ríkissjóði. Einnig 

greiða tryggingafélög slysabætur og líftryggingabætur vegna umferðarslysa sem eru í 

raun tilfærsla úr sameiginlegum sjóðum til hins tryggða og teljast því ekki til kostnaðar 

hér (Línuhönnun, 2006). 

Akstur vélknúins ökutækis  undir áhrifum áfengis og/eða ávana- og fíkniefnum er 

bannaður skv. Umferðarlögum nr. 77/2019. Einnig er akstur bannaður undir áhrifum 

annarra lyfja sem talin eru skerða ökuhæfni samkvæmt upplýsingum framleiðenda 

lyfjanna eða áliti lækna (Alþingi, 2020). Þar af leiðandi munu allir útreikningar á kostnaði 

umferðarslysa taka mið af öllum þeim tilvikum úr skýrslum Rannsóknarnefndar 

samgönguslysa þar sem ölvun og/eða vímuefnaneysla, hvort sem um lögleg eða ólögleg 

vímuefni er um að ræða, verða tilgreind í samantekt sem tilvik þar sem áfengi og/eða 

önnur vímuefni hafa verið orsakaþáttur.   

Í skýrslum Samgöngustofu um umferðarslys koma fram ýmsar upplýsingar um tildrög 

og orsakir banaslysa. Á fimm ára tímabili, frá árinu 2015 til og með 2019, létust 74 

einstaklingar í umferðarslysum. Einstaklingur telst látinn af völdum umferðarslyss ef 

hann deyr af afleiðingum þess innan 30 daga. Af þessum 74 banaslysum má rekja 10 til 

ölvunar og/eða lyfjaaksturs eða 13,5%. Árið 2016 mátti rekja 33% banaslysa í umerðinni 

til ölvunar og/eða vímuefnaaksturs (Samgöngustofa, 2020). Árið 2017 var akstur undir 

áhrifum áfengis eða annarra vímuefna ein af þremur algengustu orsökum banaslysa í 

umferðinni. Rétt er að nefna að sá sem ekur undir áhrifum áfengis og/eða annarra 

vímuefna er talinn vera u.þ.b. 90 sinnum líklegri til að lenda í banaslysi en sá sem ekki er 
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undir áhrifum (Samgöngustofa. 2019). Erfitt er að gera sér grein fyrir hversu stórt 

vandamálið raunverulega er þar sem ekki er hægt að horfa eingöngu til þess hversu 

margir eru teknir fyrir ölvunar- og/eða lyfjaakstur. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að um 

15 - 20.000 manns aki ölvaðir árlega á Íslandi en aðeins 10-15% þeirra séu stöðvaðir af 

lögreglu grunaðir um ölvunarakstur. Einnig hafa rannsóknir sýnt að sá hópur sem stingur 

oftast af frá slysavettvangi séu ungir karlmenn undir áhrifum áfengis og/eða annarra 

vímuefna (RNU, 2009). 

Í töflu 3 má sjá fjölda slasaðra vegna ölvunar- og/eða vímuefnaaksturs fyrir árin 2015 

til og með 2019. Benda má á að óhöpp þar sem meiðsli eru lítil eða engin eru vantalin 

þar sem ekki er mikill hvati í slíkum kringumstæðum fyrir t.d. ölvaðan mann að kalla til 

lögreglu eftir umferðaróhapp. Rannsóknir hafa sýnt að sjúkrastofnanir og tryggingafélög 

skrá mun fleiri minni háttar meiðsli af völdum umferðarslysa en fram kemur í skráningu 

Samgöngustofu sem byggð er á lögregluskýrslum (Samgöngustofa, 2020). 

Tafla 3. Fjöldi slasaðra í umferðarslysum frá 2015 til 2019 vegna ölvunar og annarra vímuefna 

Ár Látnir Alvarlega 
slasaðir  

Lítið 
slasaðir 

Án 
meiðsla  

2015 0 7 40 187 
2016 6 12 93 201 
2017 3 21 97 260 
2018 1 24 124 256 
2019 0 10 65 214 

Samtals 10 74 419 1.118 
 

Eins og sjá má lést enginn af völdum ölvunar eða annarra vímuefna árin 2015 og 2019 

en fram til ársins 2014 hafði það aldrei gerst svo langt aftur sem gögn Samgöngustofu ná 

til. Sé litið til þeirra upplýsinga sem fást með greiningu á skýrslum Samgöngustofu um 

banaslys í umferðinni ásamt alvarleika slysa er ljóst að hlutfall ölvaðra og vímaðra í 

umferðarslysum á Íslandi er töluvert. Í skýrslu Samgöngustofu fyrir árið 2019 má finna 

upplýsingar um hver kostnaður við hvert umferðarslys sé á verðlagi 2013. Tölurnar eru 

unnar eftir aðferð sem kallast greiðsluviljaaðferðin. Þá er kostnaði vegna umferðarslysa 

skipt í beinan, óbeinan og óáþreifanlegan kostnað þar sem kostnaðurinn er borinn af 

mörgum aðilum, bæði einstaklingum sem verða fyrir slysi, aðstandendum, 

vinnuveitendum auk hagkerfisins í heild og samfélagsins. Þegar búið er að framreikna 
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kostnaðinn við hvert umferðarslys með neysluvísitölu til verðlags 2019 er kostnaðurinn 

við hvert banaslys  748,9 m.kr. og kostnaður við alvarleg slys 98,1 m.kr. Þegar um er að 

ræða slys með litlum meiðslum er kostnaðurinn 34,5 m.kr. og 1,6 m.kr. þegar um er að 

ræða óhöpp án meiðsla (Samgöngustofa, 2020). 

Þegar fjallað er um kostnað við umferðarslys af völdum áfengis- og/eða annarrar 

vímuefnaneyslu er rétt að nefna að í allt of mörg skipti er ekki framkvæmd áfengis- eða 

lyfjamæling. Til að mynda varð slys árið 2017 þar sem farþegi í leigubíl opnaði skyndilega 

hurð á bifreiðinni og stökk út úr henni á ferð. Við fallið hlaut hann alvarlega höfuðáverka 

og lést skömmu seinna. Áfengis- og lyfjaprófanir voru ekki framkvæmdar, hvorki á 

ökumanni né farþega. Rannsóknarnefnd samgönguslysa gerði athugasemd við að ekki 

hefðu verið framkvæmdar umræddar mælingar (RNU,2017). Því má ætla að hlutfall 

banaslysa af völdum áfengis- og eða annarra vímuefna sé mun hærra en 13,5%. Hér að 

neðan má sjá töflu 4 þar sem heildarkostnaður umferðarslysa sem tengja má beint við 

ölvunar og/eða vímuefnaakstur fyrir hvert ár er tekinn saman. Kostnaðurinn er 

reiknaður út frá upplýsingum úr skýrslum Samgöngustofu um fjölda slysa fyrir hvert ár 

og með upplýsingum hér að ofan um kostnað við hvert umferðarslys. 

Tafla 4. Heildarkostnaður umferðarslysa á ári í m.kr. á verðlagi 2019 

Ár Banaslys Alvarleg slys Slys með litlum 
meiðslum 

Óhöpp án 
meiðsla Samtals 

2015 0 687 1.001 299 1.987 
2016 3.745 687 1.967 322 6.721 
2017 1.498 1.472 1.691 416 5.077 
2018 749 1.864 1.863 410 4.886 
2019 0 687 1.346 342 2.375 

Samtals 5.992 5.397 7.868 1.789 21.046 
 

Athuga þarf að kostnaður við hvert umferðarslys er miðaður við fjölda slysa en ekki 

fjölda slasaðra eins og tafla 3 greinir frá. Nánar tiltekið er um að ræða fjölda atvika en 

ekki fjölda einstaklinga sem slasast. Einnig þarf að hafa í huga að þetta eru öll þau slys 

þar sem annað hvort ölvun, önnur vímuefni eða bæði ölvun og vímuefni voru orsök 

umferðarslyssins. Það þýðir að væri einn listi yfir ölvunarslys og annar yfir önnur 

vímuefnaslys þá sýndi þessi listi lægri tölur en summa hinna tveggja því að þau slys þar 

sem hvort tveggja, ölvun og fíkniefni, eru orsök telur aðeins einu sinni hér en myndi telja 
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einu sinni í hvorum hinna listanna. Samkvæmt töflu 4 hafa einstaklingar  undir áhrifum 

áfengis og/eða annarra vímuefna valdið slysakostnaði sem nemur 21.046 m.kr. á 

verðlagi 2019 á fimm ára tímabili. Þar sem Íslendingar eru mjög fámenn þjóð og fjöldi 

slysa og dauðsfalla getur verið mjög mismunandi milli ára eins og sést í töflu 3 verður 

notast við meðaltal þessara fimm ára til að greina frá kostnaði hvers ár. 

Heildarkostnaður umferðarslysa af völdum áfengis- og/eða annarrar vímuefnaneyslu 

hefur því verið að meðaltali 4.209 m.kr. frá árinu 2015 til og með 2019. Hér hefur þó 

hvorki tölfræðilegt virði lífs ekki verið tekið með inn í reikninginn né persónulegt 

slysatjón heldur aðeins samfélagslegt slysatjón. 

2.3.2 Eignatjón sem rekja má til neyslu 

Áfengisneysla svo og önnur vímuefnaneysla getur haft í för með sér bæði líkams- og 

eignatjón. Mikið eigna- og líkamstjón getur hlotist af umferðarslysum. Kostnaður vegna 

eignatjóns er skilgreindur sem viðgerð á t.d. ökutæki eða kaupverð á nýju. 

Tryggingafélögin greiða einungis hluta þessa kostnaðar og sá sem fyrir slysinu verður 

þarf því að greiða það sem uppá vantar (Línuhönnun, 2006). Líta verður til beggja 

þessara þátta. 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar um kostnað vegna umferðarslysa kom fram að 

samfélagsleg útgjöld vegna eignatjóna væru metin á árinu 1996 að meðaltali 0,122 m.kr. 

á hvert ökutæki sem á þátt í slysi (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2012). Á verðlagi 

2019 eru samfélagsleg útgjöld vegna eignatjóna metin að meðaltali 0,323 m.kr. á hvert 

ökutæki. Í skýrslu Línuhönnunar um kostnað umferðarslysa eftir alvarleika er áætlað að 

1,91 ökutæki eigi að meðaltali þátt í hverju eignatjóni (Línuhönnun, 2006). Þar af 

leiðandi verða samfélagsleg slysaútgjöld 0,617 m.kr. á hvert eignatjón. Gert er ráð fyrir 

að óbætt munatjón samsvari um 20% af samfélagslegum slysaútgjöldum og þannig 

verður persónulegt slysatjón að upphæð 0,123 m.kr. fyrir hvert eignatjón. 

Áætlað er að lögreglan skrái aðeins um 48% af persónulegu eignatjóni og því þarf að 

leiðrétta tölurnar í samræmi við það (Línuhönnun, 2006). Leiðrétt samfélagsleg 

slysaútgjöld eru því 1.285 m.kr. og leiðrétt persónulegt slysatjón er þá 0,257 m.kr. eða 

1,541 m.kr. samtals að jafnaði. 

Á árinu 2019 urðu alls 6.619 umferðarslys- og óhöpp. Eignatjón vegna þeirra er því 

metið á 10.203 m.kr. Ef tjón sem ölvaðir og vímaðir valda er reiknað út frá þeirri 
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forsendu að um 11% umferðarslysa eigi sér stað vegna áfengis- og/eða annarrar 

vímuefnaneyslu, var kostnaðurinn 1.122,3 m.kr. árið 2019. Af því leiðir að kostnaður sem 

ölvaðir og vímaðir einstaklingar valda í umferðinni er 5.331,3 m.kr. án þess að tekið sé 

tillit til tölfræðilegs virðis lífs en það verður tekið inn í myndina síðar í ritgerð þessari. 

Erfitt er að meta líkamlegt tjón og verður það líklegast aldrei að fullu metið til fjár. Þó 

hafa bæði sérfræðingar hjá tryggingafélögum og Tryggingastofnun reynt að meta slík 

tjón til fjár og greiða bætur eftir því. 

2.4 Félagslegur kostnaður 
Félagslegur kostnaður vegna neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna getur verið með 

ýmsu móti. Til að mynda má nefna félagslega þjónustu. Hún styður t.d. með 

fjárhagsstuðningi meðal annars fólk sem hefur leiðst langt í neyslu á áfengi og öðrum 

vímuefnum. Einnig þarf að auka  löggæslu til að sjá til þess að hinn almenni borgari sé 

verndaður fyrir ágangi drukkins og vímaðs fólks. Samhliða aukinni neyslu og löggæslu 

hennar vegna mun tilkostnaður réttargæsluketfisins aukast. Áfengisvarnir og forvarnir 

eru einnig dæmi um aukinn tilkostnað félagsmála vegna neyslu áfengis og annarra 

vímuefna. Hér á eftir verður reynt að gera grein fyrir þeim félagslega kostnaði sem 

tengja má við áfengis- og vímuefnaneyslu árið 2019, þ.e. þeim kostnaði sem er 

mælanlegur og upplýsingar fengust um. 

2.4.1 Félagsleg aðstoð 

Reykjavíkurborg býður fólki, sem stendur höllum fæti vegna misnotkunar á áfengi- 

og/eða öðrum vímuefnum, upp á ýmis úrræði. Nefna má að velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar rekur þrjú neyðarskýli svo og dagvistun í gamla Farsóttarhúsinu við 

Þingholtsstræti í Reykjavík. Þessi úrræði eru ætluð þeim sem þurfa á búsetustuðningi að 

halda hvort sem það er til lengri eða skemmri tíma. Áfanga- og stuðningsheimili fyrir 

áfengis- og/eða vímuefnasjúklinga eru einnig víðsvegar um landið. Í flestum tilvikum eru 

þessi heimili rekin með söfnunarfé og styrkjum frá ríki og sveitarfélögum. 

Velferðarráðuneytið hefur hingað til greitt þessum heimilum fastan rekstrarstyrk auk 

þess sem velferðarsvið Reykjavíkurborgar og önnur sveitarfélög hafa greitt vistgjöld fyrir 

einstaklinga, sérstaklega þegar þeir  koma úr meðferð (Reykjavíkurborg, e.d.). 
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Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur frá árinu 2009 rannsakað fjölda og hegðun 

heimilislausra í Reykjavík. Árið 2012 var 121 einstaklingur utangarðs en þeim hafði 

fjölgað í 349 árið 2017. Af þeim 349 einstaklingum sem áttu ekki í nein stöðug heimili að 

venda árið 2017 voru 227 einstaklingar sem neyttu áfengis og/eða annarra vímuefna að 

staðaldri. Af þeim voru 121 einstaklingar sem neyttu bæði áfengis og annarra vímuefna. 

Þar á meðal voru einnig 85 einstaklingar sem voru hættir neyslu áfengis og annarra 

vímuefna. Af þessu má sjá að vandi þessa hóps, sem er heimilislaus, er fyrst og fremst 

heilbrigðisvandi, þ.e.a.s. geðrænn og áfengis- og annar vímuefnavandi (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2018). Hér verður síðar gerð grein fyrir þeim áfanga- og 

stuðningsheimilum sem upplýsingar fengust um. Á þessum heimilum greiða vistmenn 

gjald fyrir vistina en samkvæmt sjónarmiðinu um fórnarkostnað verður það ekki tekið 

með í útreikninginn þar sem vistmennirnir hefðu hvort eð er þurft að greiða fyrir 

húsaskjól og fæðu annars staðar, væru þeir ekki áfengis- og/eða vímuefnasjúklingar. Í 

töflu 5 hér að neðan má sjá yfirlit yfir áfanga- og stuðningsheimili ásamt rekstrarkostnaði 

þeirra. 

Tafla 5. Rekstrarkostnaður áfanga- og stuðningsheimila í m.kr. 

 Áfanga- og stuðningsheimili 2019 
Neyðarskýlið Grandagarði 13,5 

Gistiskýlið á Lindargötu 177,2 
Stuðningsheimili Velferðarsviðs 15,5 

Ránargata 12 67,6 
Þingholtsstræti 25 66 

Samtals 339,8 
 

Árið 2019 var opnað nýtt neyðarskýli fyrir unga heimilislausa karla sem glíma við 

áfengis- og vímuefnavanda og er þriðja neyðarskýlið á vegum Reykjavíkurborgar. 

Kaupverðið var 86,4 m.kr. og heimilaði borgarráð að verja 120 m.kr. til breytinga og 

búnaðarkaupa (Reykjavíkurborg, 2019). Þar að leiðandi má áætla að kostnaður vegna 

áfanga- og stuðningsheimila á árinu 2019 hafi verið 546,2 m.kr. 

Kvennaathvarfið í Reykjavík er fyrir konur og börn sem ekki geta búið heima hjá sér 

vegna ofbeldis. Árið 2018 komu 135 konur til dvalar og 240 konur komu í viðtöl hjá 

Kvennaathvarfinu. Við komu í athvarfið eru þær spurðar hvort þær telji sig eiga við 
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áfengis og/eða vímuefnavanda að stríða og hvort þær telji að ofbeldismaðurinn eigi við 

slíkan vanda að stríða. Samkvæmt upplýsingum frá Kvennaathvarfinu voru svörin frá 

árinu 2019 ekki fullnægjandi og því voru eingöngu tölur frá árinu 2018 gefnar upp. 

Aðeins 4% kvenna sögðu að þær ættu við áfengisvanda að stríða á þeim tíma sem þær 

svöruðu spurningunni í fyrsta viðtali eða í upphafi dvalar. Um 2% svöruðu spurningunni 

um fíkniefnavanda játandi. Rétt er að geta þess að konur geta ekki komið til dvalar hjá 

athvarfinu nema þær treysti sér til að vera edrú eða allsgáðar á meðan á dvöl stendur. 

Það skilyrði kann að hafa haft áhrif á svör kvennanna og jafnvel áhrif á það hvaða konur 

komu í viðtöl. Tengja má stóran hluta ofbeldis við neyslu áfengis og/eða annarra 

vímuefna þar sem að 48% kvenna sögðu ofbeldismanninn hafa átt við áfengisvanda að 

stríða á þeim tíma sem þær svöruðu spurningunni og 38% sem áttu við fíkniefnavanda 

að stríða. Rekstrarkostnaður Kvennaathvarfsins árið 2019 var 157,1 m.kr., þar af má 

tengja 75,4 m.kr. við neyslu áfengis og 59,7 m.kr. við neyslu fíkniefna. Um er að ræða 

135,1 m.kr. af heildar rekstrarkostnaði Kvennaathvarfsins árið 2019 sem tengja má 

neyslu áfengis og annarra vímuefna (Sigþrúður Guðmundsdóttir, 2020). 

Bjarkarhlíð er þjónustumiðstöð fyrir fullorðna þolendur ofbeldis. Þar gefst 

einstaklingum kostur á viðtölum og ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum, lögfræðingum og 

lögreglu þeim að kostnaðarlausu og á þeirra forsendum. Rekstrarkostnaður þar á árinu 

2019 var um 32,5 m.kr. og nefndi starfsmaður Bjarkarhlíðar að vissulega væri 

vímuefnavandi og neysla þeirra ein af stærstu afleiðingum ofbeldis sem þolendur þess 

þurfi að glíma við. Þó lágu ekki fyrir tölulegar upplýsingar um nákvæman fjölda og því 

verður aftur miðað við 86% eins og gert var hér að framan. Af því leiðir að um 28 m.kr. 

af rekstrarkostnaði Bjarkarhlíðar má rekja til neyslu áfengis og annarra vímuefna (Ragna 

Björg Guðbrandsdóttir, 2020). 

Í töflu 6 má sjá rekstrarkostnað fleiri samtaka sem þjónusta m.a. þolendur ofbeldis. 

Þar sem ekki fengust upplýsingar frá öðrum en Velferðarsviði Reykjavíkurborgar um 

kostnað stuðningsaðila má vænta þess að kostnaður þeirra sé mun hærri en sá 

kostnaður sem fram kemur hér að neðan. Til að mynda fengust ekki upplýsingar um 

rekstrarkostnað Frú Ragnheiðar, nema þann styrk sem verkefnið fékk frá Embætti 

landlæknis úr Lýðheilsusjóði 2019, en þar er um að ræða hjúkrunarfólk sem ferðast um 

höfuðborgarsvæðið í bifreið. Tilgangur með þessu fyrirkomulagi er að ná til jaðarsettra 
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hópa í samfélaginu eins og húsnæðislausra einstaklinga sem og sprautufíkla og bjóða 

þeim skaðaminnkandi þjónustu í formi heilbrigðisþjónustu og nálaskiptaþjónustu. Rauði 

krossinn stendur að þessari aðstoð og leggur til sjúkrabifreiðina Frú Ragnheiði ásamt 

verkefnisstjóra og fjármunum til að kaupa sjúkragögn og önnur aðföng. Einnig má sjá 

rekstrarkostnað hjá unglingasmiðjunum Stígur og Tröð ásamt fleiri úrræðum sem 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fjármagnar (Björgvin Jóhann Jónsson, 2020). 

Tafla 6. Rekstrarkostnaður stuðningsaðila í m.kr. 

Stuðningsaðilar 2019 
Fjölsmiðjan 58,1 

Kvennasmiðjan 10,1 
Karlasmiðjan 13,8 

Barka 17,7 
Grettistak 13 

Frú Ragnheiður 0,9 
Unglingasmiðjan Stígur 34,7 

Unglingasmiðjan Tröð 29,9 
Átaksverkefni Velferðarsviðs 8 

Foreldrahús – Vímulaus æska 9 
Heimili fyrir unglinga Hraunbergi 139,2 

Samtals 334 
 

Í töflu 6 gefur aðeins að líta rekstrarkostnað samtakanna sem tengja má við neyslu 

áfengis og annarra vímuefna. Heildarkostnaður framangreindra stuðningsaðila er þar af 

leiðandi 334 m.kr. árið 2019. 

Áfangaheimilið Vernd er stuðningsheimili fyrir fyrrverandi fanga. Vistmenn sækja AA 

fundi og er meginvandi flestra þeirra  tengdur misnotkun áfengis og annarra vímuefna. 

Ýmsar reglur gilda fyrir vistmenn þessa heimilis og er ein þeirra sú að vistmenn mega 

hvorki neyta áfengis né vera undir áhrifum áfengis á meðan þeir dvelja þar. Því má telja 

að einn þáttur í því að hjálpa föngum til að láta af fyrri iðju sinni sé sá að halda þeim frá 

áfengi. Þráinn Bj. Farestveit, framkvæmdastjóri fangahjálparinnar Verndar, telur að 80 

til 90% fanga séu haldnir vímuefnafíkn. Hann segir að „stærsti hluti þeirra brota sem 

einstaklingar eru dæmdir fyrir til óskilorðsbundinna dóma tengjast með einum eða 

öðrum hætti notkun vímugjafa.“ (Vernd, 2013). Rekstrarkostnaður Verndar var um 50 

m.kr. árið 2018. Þá verður gert ráð fyrir að 80% þessarar upphæðar tengist neyslu 
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áfengis beint eða óbeint sem gerir 41,2 m.kr. á verðlagi ársins 2019 (Þráinn Farestveit, 

2020). 

Mikil áfengisdrykkja leiðir oft til þess að menn verða óvinnufærir og þar með 

tekjulausir. Menn verða samt að geta haldið sér uppi og njóta því oft fjárhagsaðstoðar 

frá sveitarfélögum. Sveitarfélagi er skylt að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu 

einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án aðstoðar. Árið 

2018 fengu 2.698 einstaklingar og fjölskyldur á aldrinum 18-66 ára, þar sem eldri 

borgarar eru ekki teknir með, fjárhagsaðstoð frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2019). Þó verður þessa kostnaðar ekki getið í þessari 

ritgerð þar sem um er að ræða tilfærslu frá viðskiptaaðila til ríkisins. Með þessu er 

komið í veg fyrir tvítalningu á kostnaði. Þeir sem hafa áhuga á að vita hver kostnaður 

hins opinbera vegna þessarar fjárhagsaðstoðar er geta nálgast upplýsingar þar að 

lútandi í viðauka I aftast í ritgerð þessari. 

Í töflu 7 má sjá samandregnar niðurstöður á heildarkostnaði við félagslega aðstoð 

sem gerð er grein fyrir í þessari ritgerð og nam hann 1.085 m.kr. á árinu 2019. 

Tafla 7. Rekstrarkostnaður félagsaðstoðar í m.kr. 

Félagsaðstoð 2019 
Áfanga- og stuðningsheimili  546,2 

Kvennaathvarfið 135,1 
Bjarkarhlíð 28 

Stuðningsaðilar 334 
Vernd 41,2 

Samtals 1.085 

 

2.4.1.1 Barnaverndaryfirvöld 

Barnaverndaryfirvöld bera ábyrgð á barnaverndarmálum í landinu og vinna náið með 

ýmsum stofnunum til að tryggja að börn, sem búa við óviðunandi aðstæður eða geta 

stofnað heilsu sinni og þroska í hættu, fái viðeigandi stuðning. Barnaverndarstofa rekur 

vistheimili, skammtímaheimili og fjölskylduheimili, veitir heimilum stuðning og ráðgjöf 

og sér um fósturráðstafanir í tímabundin, varanleg eða styrkt úrræði. Helsta 

stuðningsúrræði sem Barnaverndarstofa hefur upp á  að bjóða er Barnahús. Það er 

ætlað börnum sem grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. 
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Fjölkerfameðferð (MST) er ætlað börnum sem glíma við alvarleg hegðunarvandamál. 

Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda á árinu 2019 var 11.341 tilkynning. Hlutfall 

tilkynninga þar sem tilkynnt var um vanrækslu og fram kom að foreldrar voru í áfengis- 

og/eða fíkniefnaneyslu var 14,4% á árinu 2019. Tilkynningar vegna ofbeldis voru 26,3% 

og 30,9% vegna áhættuhegðunar barna. Þar af var 6,5% tilkynninga vegna neyslu barns 

á vímuefnum og 11% þar sem barn stefndi eigin heilsu og þroska í hættu. Einnig má 

nefna að 0,7% tilkynninga voru vegna þess að heilsa eða líf ófædds barns var í hættu. 

Hafa ber í huga að hér er aðeins um að ræða aðalástæðu hverrar tilkynningar. Því má 

geta þess að hlutfall þeirra tilkynninga sem tengja mætti við neyslu gæti verið hærra. 

Það sama á við ofbeldi en miklar líkur eru á því að hátt hlutfall þeirra megi tengja við 

neyslu (Barnaverndarstofa, 2020). Ætla má að um 44% tilkynninga megi tengja við 

neyslu áfengis og annarra vímuefna. Árið 2019 var rekstrarkostnaður Barnaverndarstofu 

767,8 m.kr. að frátöldum rekstrarkostnaði meðferðarheimila þeirra sem áður var greint 

frá hér að framan. Rekstrarkostnaður sem má tengja við neyslu var því um 344 m.kr. á 

verðlagi 2019 (Halldór Hauksson, 2020). 

2.4.2 Löggæsla, afbrot og refsing 

Stór kostnaðarliður fyrir samfélagið vegna ofneyslu áfengis og annarra vímuefna er 

löggæsla, afbrot og refsingar. Ein leið til að áætla þennan kostnað er að sækja 

upplýsingar frá lögreglu og dómstólum sem sýna m.a. hversu miklum tíma er varið í 

rannsóknir tiltekinna mála og tengja vitneskju um neyslu brotamanna við orsakir glæpa. 

Stuðst verður m.a. við upplýsingar frá Hagstofunni, Héraðsdómi Reykjavíkur, fjárlög og 

útgjöld ríkissjóðs til tiltekinna málaflokka, rannsóknir á áfengis- og vímuefnaneyslu fanga 

og afbrotafræði frá Ríkislögreglustjóra. 

Á grundvelli framangreindra gagna verður reynt að meta þann kostnað sem fellur til í 

þessum málaflokki sem rekja má til áfengis- og vímuefnaneyslu. Hér verður reynt að 

áætla hver umframbyrði samfélagsins er á einu ári miðað við að ekki væri vandi fyrir 

hendi vegna neyslu. Ekki verður tekinn saman kostnaður vegna ölvunar- og 

vímuefnaaksturs nema sá sem varðar afskipti lögreglu, dómskerfis og afplánun. Kostnaði 

vegna líkamstjóns, dauðsfalla og eignatjóns í þeim málaflokki var gerð sérstök skil í kafla 

um umferðarslys hér að framan. 



 

33 

2.4.2.1 Lögreglan 

Starfsemi lögreglunnar er skipt upp í nokkur embætti vítt og breitt um landið sem heyra 

undir embætti Ríkislögreglustjóra. Hlutverk lögreglu er m.a. að gæta almannaöryggis og 

tryggja réttaröryggi. Ásamt því verndar lögreglan borgara landsins og sér til þess að 

lögum sé framfylgt. Lögreglan þarf að hafa ýmis afskipti af ölvuðu og vímuðu fólki. Hægt 

er að nálgast samantekt á þeim afbrotum sem krefjast afskipta lögreglu fyrir hvert ár í 

skýrslu frá Ríkislögreglustjóra. Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er m.a. kveðið á 

um refsingar vegna auðgunarbrota, t.d. þjófnaða og innbrota. Einnig má nefna 

ofbeldisbrot, t.d. líkamsárásir og líkamsmeiðingar; kynferðisbrot, t.d. nauðgun og 

kynferðisbrot gegn börnum; skjala- og peningafölsun, t.d. fölsun lyfseðla og 

peningaseðla svo og ýmis brot er varða fjárréttindi, t.d. eignaspjöll og nytjastuld. Með 

hugtakinu sérrefsilagabrot er m.a. átt við fíkniefnabrot, t.d. vörslu/meðferð og 

sölu/dreifingu svo og áfengislagabrot á borð við ölvun á almannafæri. Fíkniefnabrot falla 

undir lög um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 og áfengislagabrot falla undir áfengislög nr. 

75/1998. Innan þessara tveggja síðast nefndu brotaflokka eru um 58% skráðra 

sérrefsilagabrota (Ríkislögreglustjórinn, 2019a). Umferðarlög nr. 50/1987 taka til brota 

sem varða ökumenn, ökutæki og gangandi vegfarendur (Alþingi, 2020). Sjá má að brot 

sem falla undir tilvitnuð lög hér að framan nr. 75/1998 (áfengislög) og nr. 65/1974 (um 

ávana-og fíkniefni) eru bein afleiðing af misnotkun áfengis og annarra fíkniefna. 

Í kaflanum um umferðarslys hér að framan var sýnt fram á hlutdeild ölvunar og/eða 

vímuefnaneyslu í umferðarslysum frá árinu 2015 til 2020. Skipting afbrota var þannig að 

12.095 hegningarlagabrot voru framin, 78.186 umferðarlagabrot og sérrefsilagabrot 

voru 6.097 talsins. Hlutfallslega fjölgaði brotum vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna 

mest, um 110% frá árinu 2012 til 2018. Ölvunarakstursbrot voru um fjórðungi fleiri. Brot 

vegna ölvunar við akstur voru 1.702 árið 2018 en það samsvarar tæplega 5 slíkum 

brotum á hverjum degi. Í heildina voru 2.498 brot skráð þar sem ökumaður var undir 

áhrifum ávana- og fíkniefna sem jafngildir að árið 2018 hafi á degi hverjum sjö ökumenn 

verið stöðvaðir vegna aksturs undir áhrifum. Sýnt hefur verið fram á að stór hluti af 

auðgunarbrotum og eignaspjöllum er vegna ofneyslu áfengis og/eða annarra vímuefna. 

Tveir stærstu brotaflokkarnir í auðgunarbrotum voru þjófnaður, 60%, og innbrot, 23% 

(Ríkislögreglustjóri, 2019a). Samkvæmt skýrslunni „Global status report on alcohol and 

health“ frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni, WHO, er sterkt samband milli óhóflegrar 
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áfengisneyslu og ofbeldis af ýmsum toga, s.s. heimilisofbeldi, líkamsárásir, manndráp, 

vanræksla barna, nauðganir og ofbeldi meðal ungmenna (World Health Organization, 

2018). Í skýrslu Ríkislögreglustjóra „Brot gegn lífi og líkama“ kemur fram að rúmlega 

þriðjungur líkamsmeiðinga, sem tilkynntar eru til lögreglu, verða á eða við skemmtistaði. 

Tæplega þriðjungur á sér stað á almannafæri og rúmlega fimmtungur á heimilum. Einnig 

kemur fram að flestar líkamsmeiðingar eiga sér stað að næturlagi um helgar, þ.e. 

rúmlega 73% líkamsmeiðinga eiga sér stað frá föstudegi til sunnudags. Þegar litið er til 

þess á hvaða tíma sólahrings líkamsmeiðingar eiga sér stað, eiga 61,7% allra 

líkamsmeiðinga, sem tilkynntar eru til lögreglu, sér stað eftir miðnætti og til klukkan sex 

um morguninn (Ríkislögreglustjóri, 1999). Sérrefsilagabrot voru fleiri árið 2018 en 

síðustu 10 ár þar á undan eða um 6.100 talsins sem samsvarar tæplega 17 slíkum 

brotum á dag. Fyrirliggjandi upplýsingar haustið 2019 benda til þess að neysla kókaíns 

fari vaxandi á Íslandi. Þrjú stærstu kókaínmál Íslandssögunnar komu til skjala 

lögreglunnar á árinu 2019 (Ríkislögreglustjóri, 2019a). 

2.4.2.1.1 Kostnaður lögreglu 

Lögregluumdæmin á Íslandi eru níu talsins og fer hvert umdæmi með eftirlit í sínum 

landshluta. Þar af leiðandi er hluti af starfi lögreglumanna í hverju umdæmi fyrir sig að 

hafa eftirlit og rannsókn með áfengis- og fíkniefnatengdum brotum. Einnig eru aðrar 

deildir, undanskildar lögreglunni, sem koma að eftirliti með starfsemi hugsanlega 

tengdri sölu, framleiðslu og dreifingu ávana- og fíkniefna. Þar á meðal eru 

greiningardeild sem fer með eftirlit með skipulagðri glæpastarfsemi, tæknideild og 

sérsveit Ríkislögreglustjóra (Ríkislögreglustjórinn, 2019a). 

Lögreglan hefur fíkniefnaleitarhunda sér til aðstoðar sem eru eitt mikilvægasta tæki 

lögreglunnar í baráttunni við fíkniefni. Töluverður kostnaður felst  bæði í þjálfun og 

uppihaldi á þeim. Kostnaður við einn innfluttan hund með grunnþjálfun er um tvær 

milljónir og má gera ráð fyrir um 800 þúsund krónum á ári í rekstrarkostnað. 

Launakostnaður umsjónarmanns er ekki tekinn inn í þessar upphæðir. Nú eru sjö hundar 

í eigu lögreglunnar og þrír í eigu tollstjóra. Af þessum 10 hundum  voru 2 þeirra fengnir 

að gjöf og 3 voru nýlega fluttir inn. Eiga þeir eftir að fara á áframhaldandi námskeið til 

að öðlast viðeigandi þjálfun sem fíkniefnaleitarhundar (Steinar Gunnarsson, 2020). 
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Hlutfall áfengis- og fíkniefnabrota var ekki nema um 7,5% af heildar afbrotum árið 

2018, sjá töflu 8. Ari Matthíasson telur þó að rekja hafi mátt 46,6% af allri starfsemi 

lögreglu til afskipta af neyslu einstaklinga á áfengi og öðrum vímuefnum árið 2008 (Ari 

Matthíasson, 2010).   

Tafla 8. Hlutfall áfengis- og vímuefnabrota 

  2015 2016 2017 2018 
Fjöldi brota 70.381 85.773 87.432 96.378 
Áfengis- og fíkniefnabrot 4.878 5.217 6.515 7.268 
Hlutfall fíkniefnabrota 7% 6% 7,5% 7,5% 

 

Að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra hefur skipulögð brotastarfsemi á Íslandi 

aukist á síðustu árum, aðallega í innflutningi, framleiðslu, sölu og dreifingu fíkniefna. 

Einnig benda tiltækar upplýsingar til þess að umsvif erlendra glæpahópa fari vaxandi á 

sviði fíkniefnaviðskipta. Einnig má benda á að greiningardeild Ríkislögreglustjóra hefur 

vakið athygli á því að skipulögð glæpastarfsemi hafi áhrif á öryggisstigið í landinu. Líkan 

löggæsluáætlunar kveður á um fjögur áhættustig. Þau eru lítil áhætta, möguleg áhætta, 

mjög mikil áhætta og gífurleg áhætta. Í skýrslu ársins 2017 var það niðurstaða 

greiningardeildarinnar að áhættustig vegna skipulagðrar glæpastarfsemi í landinu væri 

„mjög mikil áhætta“. Í maí 2019 var búið að uppfæra áhættustigið í „gífuleg áhætta“ 

(Ríkislögreglustjóri, 2019b). Því má ætla að  hlutfall þeirrar starfsemi lögreglu sem fer í 

afskipti af vímuefnaneyslu einstaklinga hafi aukist með árunum. Vegna skorts á 

upplýsingum verður hér miðað við 46,6% hlutfall (Ari Matthíasson, 2010). Samkvæmt 

fjárlögum 2019 voru heildargjöld löggæslu 17.013,9 m.kr. Þeir fjárlagaliðir sem falla 

undir löggæslu eru Ríkislögreglustjóri, Lögregluskóli ríkisins, lögregluumdæmin níu, 

neyðarsímsvörun og ýmis löggæslu- og öryggismál. Áætla má að kostnaður löggæslu 

vegna  áfengis- og vímuefnamála hafi þar af leiðandi verið 7.928,5 m.kr. árið 2019. 

2.4.2.2 Kostnaður ríkissaksóknara 

Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds. Hann fer með yfirstjórn rannsókna 

sakamála á landsvísu og sinnir samræmingar- og eftirlitshlutverki um framkvæmd 

ákæruvalds hjá lögreglustjórum og héraðssaksóknara. Ekki hafa verið teknar saman 

upplýsingar um tegund og fjölda mála frá árinu 2019 hjá Ríkissaksóknara og er því  

stuðst við skýrslu og tölfræði fyrir árið 2018. Mál hjá Ríkissaksóknara skiptast í kærumál 
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og áfrýjuð mál. Eðli og meðferð þessara mála er ólík. Kærumál eru mál þar sem 

úrskurður er kærður en áfrýjuð mál eru sakamál þar sem dómur hefur fallið í héraði en 

verið áfrýjað til Landsréttar eða eftir atvikum áfram til Hæstaréttar. Ríkissaksóknari 

tekur ákvörðun um áfrýjun dóma til Landsréttar og Hæstaréttar og flytur málin fyrir 

hönd ríkisins á báðum dómstigum. Heildarfjöldi kærumála var 17 og áfrýjaðra mála 103 

árið 2018. Af heildarfjölda kærumála var hlutfall fíkniefnamála 12% og áfrýjunarmála 

14% (Ríkissaksóknari, 2019). 

Þess ber að geta að upplýsingar um vinnustundir að baki hvers máls eða málaflokks 

eru ekki tiltækar. Til að meta hlutfall fíkniefnamála af heildarverkefnum ríkissaksóknara 

eru notaðar hlutfallstölur úr kærumálum en þar voru fíkniefnamál 12% og í áfrýjuðum 

málum 14% eins og áður sagði. Í töflu 9 má svo finna vegið meðaltal og hlutfall 

fíkniefnamála af heildarmálum saksóknara sem er 13,4% miðað við gefnar forsendur. 

Kærumál eru metin 30% af heildarverkefnum Ríkissaksóknara þar sem meðferð 

kærumála er nokkuð fljótunnin. Aftur á móti eru áfrýjuð mál mun tímafrekari þar sem 

þau eru flutt munnlega fyrir dómi. Því er hlutfall þeirra af heildarverkefnum metið 70%. 

Tafla 9. Hlutfall fíkniefnamála og vegið meðaltal 

 
Metið hlutfall 

af heild 
Hlutfall 

fíkniefnamála 
Vegið 

meðaltal 
Kærumál 15% 12% 1,8% 

Áfrýjuðmál 85% 14% 11,9% 
Alls 100%  13,7% 

 

Vegið meðaltal miðað við gefnar forsendur er 13,7%. Þar af verður hlutfall 

fíkniefnamála af heildarverkefnum embættisins metið sem 13,7%. Heildarframlög úr 

ríkissjóði voru 206,7 m.kr. til embættis Ríkissaksóknara árið 2016 (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2015). Áætlaður kostnaður hjá embættinu vegna fíkniefnamála er 

því 30,6 m.kr. á verðlagi 2019. 

2.4.2.3 Kostnaður héraðssaksóknara 

Embætti héraðssaksóknara tók til starfa hinn 1. janúar 2016. Grundvallarbreytingar voru 

gerðar á framtíðarskipan lögreglu og ákæruvalds. Meðal annars voru gerðar breytingar á 

meðferð efnahagsbrotamála ásamt því sem saksókn í héraði vegna brotaflokka sem 

áður heyrðu undir embætti ríkissaksóknara eru nú að verulegu leyti á könnu 
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héraðssaksóknara. Embættið fer með ákæruvald vegna brota gegn ákvæðum almennra 

hegningarlaga, svo sem kynferðisbrota, meiriháttar fíkniefnamála, meiriháttar 

líkamsmeiðinga, manndráps af ásetningi og gáleysi, brota í opinberu starfi, 

almannahættubrota og frelsissviptingar. 

Heildarfjöldi ákæra embættis héraðssaksóknara var 228 á árinu 2018. Þar af voru 18 

vegna meiriháttar fíkniefnalagabrota, 59 vegna kynferðisbrota, 38 vegna líkamsárása og 

4 vegna manndráps. Hlutfall fíkniefnamála af heildarfjölda ákæra var 8%. Áréttað er að 

upplýsingar um vinnustundir að baki hvers máls eða málaflokks eru ekki tiltækar. Til að 

meta hlutfall meiriháttar fíkniefnamála af heildarverkefnum héraðssaksóknara verður 

miðað við að 8% af starfsemi héraðssaksóknara sé vegna fíkniefnamála 

(Héraðssaksóknari, 2019). Meiriháttar mál eru umfangsmikil, tímafrek og mikil vinna 

stendur að baki hvers og eins máls. 

Heildarframlög úr ríkissjóði voru 785,2 m.kr. til embættis héraðssaksóknara árið 2016 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Áætlaður kostnaður hjá héraðssaksóknara 

vegna fíkniefnamála var því 67 m.kr. á verðlagi 2019. 

2.4.2.4 Kostnaður réttargæslu 

Ljóst er að á hverju ári eru framin brot m.a. á umferðarlögum á þann hátt að menn aka 

bifreið undir áhrifum áfengis eða annarra vímugjafa. Því fylgir oftast svipting ökuréttinda 

og sektir eða afplánun dóms. Dómsmálaráðuneyti fer m.a. með mál sem varðar 

dómstóla, réttarfar, refsirétt, skaðabótarétt, þ.m.t. bætur til þolenda afbrota, fullnustu 

refsinga, þ.e. rekstur fangelsa og fangavist, og einnig persónurétt og persónuvernd svo 

eitthvað sé nefnt. Heildarfjöldi mála hjá héraðsdómstólum árið 2018 var 14.977. Af þeim 

málafjölda voru 1.858 innkomin ákærumál og 1.538 rannsóknarúrskurðir, samtals 3.396 

mál. Önnur mál voru aðallega einkamál og gjaldþrotaskiptaúrskurðir. Hér verður aðeins 

litið til ákærumála og rannsóknarúrskurða sem voru 23% af heildinni (Dómstólasýslan, 

2019). 

Ný lög um dómstóla nr. 50/2016 tóku gildi þann 1. janúar 2018. Þetta voru stærstu 

breytingar á íslensku réttarfari og dómstólaskipan sem gerðar höfðu verið allt frá 

aðskilnaði dómsvalds og umboðsvalds í héraði árið 1992. Með lögum nr. 50/2010 hafði 

verið stofnaður nýr dómstóll, Landsréttur. Með honum var komið á fót millidómstigi  

þannig að dómstigin eru nú þrjú en höfðu áður verið tvö allt frá því að Hæstiréttur 



 

38 

Íslands tók til starfa 16. febrúar 1920 eða fyrir rúmri öld. Fjöldi mála fyrir Landsrétti árið 

2018 voru 941, þar af voru 496 áfrýjuð einkamál, 172 áfrýjuð sakamál, 175 kærð 

einkamál og 269 kærð sakamál. Hér verður aðeins litið til kostnaðar vegna sakamála en 

hlutfall þeirra af heildarfjöldanum var 47% (Dómstólasýslan, 2019). 

Fjöldi mála fyrir Hæstarétti á árinu 2018 var 38, þar af voru 12 áfrýjuð einkamál, 5 

áfrýjuð sakamál, 16 kærð einkamál og 5 kærð sakamál. Með sama hætti og áður verður 

ekki reiknað með kostnaði vegna einkamála heldur aðeins sakamála. Hlutfall þeirra af 

heildarfjöldanum var 26% (Dómstólasýslan, 2019). 

Fram kemur hjá Ara Matthíassyni að hægt er að reikna hlutdeild með 35,2% neðri 

mörkum og 44% hlutdeild fyrir efri mörk (Ari Matthíasson, 2010). Hér verður reiknuð 

hlutdeild 35,2%. Í töflu 10 má finna rekstrarkostnað vegna dómstóla á Íslandi samkvæmt 

fjárlögum 2019. 

Tafla 10. Rekstrarkostnaður dómstóla 

Dómsmál Fjárlög Umframkostnaður 
Hæstiréttur 488,2 44,6 

Héraðsdómstólar 1.774,3 143,6 
Landsréttur 705,5 116,7 

Réttaraðstoð og bætur 2.216 782 
Persónuvernd 304,1 107 

Samtals 5.488 1.194 
 

Samkvæmt þessu var byrði dómstóla vegna mála tengdum neyslu áfengis og annarra 

vímuefna 1.194 m.kr. árið 2019. 

2.4.2.5 Kostnaður Fangelsismálastofnunar  

Fimmtungur þeirra fanga sem losna úr fangelsi fá aftur fangelsisdóm innan tveggja ára. 

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, skipaði í júní 2018 starfshóp til 

að reyna að draga úr endurkomu fanga í fangelsin (Stjórnarráð, 2019). Í skýrslu 

starfshópsins um málefni fanga kemur fram að í sumum löndum er talið að allt að 92,5% 

fanga glími við fíknivanda af einhverju tagi. Listamaðurinn Þorlákur „Tolli“ Morthens var 

skipaður formaður starfshópsins. Hann telur að 80 til 90%  fanga á Íslandi séu fíklar (Lillý 

Valgerður Pétursdóttir, 2019). Hann er því á sama máli og Þráinn Bj. Farestveit, sem eins 

og kom fram hér að framan, taldi árið 2013 að 80 til 90% fanga séu haldnir vímuefnafíkn 
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(Vernd, 2013). Einnig má finna erlendar rannsóknir sem styðja við álit þeirra. Rannsókn 

sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi fram á að vímuefnaneysla er mjög algeng meðal 

fanga þar í landi og meira en 80% þeirra fanga hafi notað ólögleg vímuefni á lífsleiðinni 

(Chamberlain, Nyamu og félagar, 2019). 

Þrátt fyrir þennan fjölda fanga sem eiga við vímuefnavanda að stríða geta afbrotin 

verið framin á meðan þeir voru allsgáðir. Áður hefur komið fram að einn helsti fylgifiskur 

áfengis er aukin ofbeldishegðun (Embætti landlæknis, 2014). Einnig sýna rannsóknir á 

manndrápum að þau eru flest öll tengd neyslu áfengis eða annarra vímuefna. Það sama 

á við um nauðganir (Embætti landlæknis, 2012). 

Í óbirtri skýrslu Fangelsismálastofnunar má finna fjölda og tilefni fangavistar. Í töflu 11 

má sjá fjölda fangavista eftir brotaflokkum árin 2015 til 2020. Þetta er fjöldi þeirra fanga 

sem luku afplánun óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar á tilteknu ári og þeirra sem sátu 

inni í lok sama árs. Brot eru lögð að jöfnu við fjölda fanga. Ef um fleiri en eitt brot er að 

ræða hjá einstaklingi er farið eftir aðalbroti, þ.e. því broti sem þyngst viðurlög liggja við 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2020). Hér á eftir verður reynt að skilgreina eftir 

brotaflokkum og fyrirliggjandi upplýsingum um áfengis- og vímuefnaneyslu hlutfall 

afplánunarfanga sem eru í fangelsi vegna brota tengdum að öllu eða verulegu leyti 

vímuefnaneyslu. Ekki voru aðgengilegar upplýsingar um heildarfjölda fangadaga eða 

fangadaga vegna fíkniefnabrota. Því verður stuðst við aðgengilegar upplýsingar sem gefa 

eins raunhæfa mynd og kostur er. Að því loknu verður áætlað hversu stóran hluta af 

byrði samfélagsins vegna afplánunar megi rekja til neyslu og hver sé kostnaðurinn miðað 

við fjárlög Alþingis 2019. 

Tafla 11. Tilefni fangavistar 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 
  Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 
Manndráp/tilraun 24 6,9 19 8,4 19 6,4 19 5,9 26 7,2 
Auðgunarbrot 88 25,1 49 23,7 49 16,4 53 16,5 57 15,7 
Umferðarlagabrot 27 7,4 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Fíkniefnabrot 107 30,6 100 35,9 104 34,8 128 39,8 144 39,8 
Kynferðisafbrot 38 10,9 42 12,2 43 14,4 38 11,8 40 11,0 
Ofbeldisbrot 45 12,9 38 9,8 39 13,0 41 12,7 39 10,8 
Brenna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 
Annað 21 6,0 45 10,1 45 15,1 41 12,7 54 14,9 
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Samtals 350 100,0 293 100,0 299 100,0 322 100,0 362 100,0 
 

Hér verður reynt að áætla hvert hlutfall af þeim sem sitja í fangelsi megi rekja til 

brota sem tengjast neyslu áfengis eða annarra vímuefna. Það verður gert með 

fyrirliggjandi upplýsingum ásamt því að styðjast við þá hlutdeild sem Ari Matthíasson 

miðaði við í sinni ritgerð. 

Stór hluti af manndrápum má rekja til neyslu áfengis og annarra vímuefna. Hvort sem 

einstaklingar sem við koma málinu séu í neyslu eða um sé að ræða ágreining vegna m.a. 

fíkniefnaskulda. Frá árinu 2015 til 2019 voru framin 11 manndráp sem öll tengjast 

áfengis eða annarri vímuefnaneyslu. Hér verður reiknað með 70% hlutdeild áfengis og 

vímuefna í brotaflokknum manndráp/tilraun til manndráps. 

Í brotaflokknum auðgunarbrot verður gert ráð fyrir 49% brota sem tengja má við 

áfengis- og vímuefnaneyslu og er þá sama hlutdeild og Ari Matthíasson miðaði við í sinni 

ritgerð. Að sama skapi verður miðað við 80% hlutdeild þeirra sem afplána vegna 

umferðarbrota í fangelsi og 42% hlutdeild þeirra sem afplána vegna kynferðisafbrota 

(Ari Matthíasson, 2010).   

Þegar kemur að hlutdeild fíkniefnabrota þá eru þau 39,8% samkvæmt óbirtri skýrslu 

Fangelsismálastofnunar. 

Eins og áður hefur verið greint frá í þessari ritgerð má tengja stóran hluta ofbeldis við 

neyslu áfengis og annarra vímuefna. Þær konur sem sóttu aðstoð hjá Kvennaathvarfinu 

árið 2018 sögðu ofbeldismann sinn hafa átt við áfengisvanda að stríða í 48% tilvika og í 

38% tilvika  áttu þeir við fíkniefnavanda að stríða. Því verður gert ráð fyrir því að um 86% 

þeirra sem sitja inni fyrir ofbeldisbrot megi tengja við neyslu áfengis og annarra 

vímuefna.  

Stór bruni varð á Selfossi árið 2018 þar sem 2 einstaklingar létu lífið. Maður og kona 

voru handtekin á vettvangi og voru þau bæði í mjög annarlegu ástandi undir áhrifum 

áfengis og/eða annarra fíkniefna. Árið 2019 var maðurinn dæmdur í fangelsi og verður 

því reiknað með hlutdeild fangelsisvistar sem fellur undir bruna, 0,3%, sem hlutdeild af 

áfengis- og vímuefnaneyslu (Magnús Hlynur Hreiðarsson og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 

2019). Í töflu 12 má sjá hver hlutdeild þeirra er sem afplánuðu árið 2019 vegna áfengis- 

og vímuefnaneyslu, að undanskildum brotaflokknum sem nefndur er annað.  
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Tafla 12. Hlutdeild fangelsisvistar sem tengja má við áfengis- og vímuefnaneyslu  

Tilvist afplánunar Hlutdeild Vegna neyslu Fjárlög 2019 
Manndráp/tilraun 7,20% 5,0% 108 

Auðgunarbrot 15,70% 7,7% 166 
Umferðarlagabrot 0,30% 0,2% 5 

Fíkniefnabrot 39,80% 39,8% 856 
Kynferðisafbrot 11,00% 4,6% 99 

Ofbeldisbrot 10,80% 9,3% 200 
Brenna 0,30% 0,3% 6 

Samtals 85,10% 66,98% 1.441 
 

Samkvæmt fjárlögum ársins 2019 var ráðstafað 2.151,5 m.kr. til Fangelsismála-

stofnunar og fangelsisbygginga. Áætlaður kostnaður fangelsa vegna fíkniefnamála er því 

talinn vera 1.441 m.kr. árið 2019. 

2.4.3 Kostnaður við áfengisvarnir 

Mikilvægt er að huga að forvarnarstarfi í samfélagi þar sem áfengi og vímuefni eru til 

staðar. Þegar kemur að neyslu áfengis og vímuefna eru öll börn í áhættu. Til að mynda er 

stærsti markhópur fíkniefnasala unglingar og finna margir þeirra fyrir miklum þrýstingi til 

að drekka áfengi, nota tóbak eða neyta ólöglegra vímuefna. Forvarnir eru því sérstaklega 

mikilvægar fyrir þennan hóp en einnig þá sem yngri eru. Erfitt getur reynst fyrir unglinga 

að standast hópþrýsting og standa við sannfæringu sína m.a. vegna óöryggis, stuttri 

lífsreynslu og ómótaðri sjálfsmynd. Því er mikilvægt að unnið sé markvisst að 

forvarnarstarfi og góðar fyrirmyndir séu til staðar. Jafnframt séu fræðandi upplýsingar 

um skaðsemi vímuefna aðgengilegar og áhersla lögð á heilbrigt líferni og sjálfsvirðingu 

(Umboðsmaður barna, e.d.). 

Félagið Fræðsla og forvarnir, FRÆ, er félag áhugafólks um forvarnir og heilsueflingu. 

Það á og rekur fræðslu- og upplýsingamiðstöðina Fræðslur & forvarnir. Miðstöðin er 

rekin með eigin fjármögnun, sölu á þjónustu og styrkjum. Markmið FRÆ er að styrkja og 

efla fíknivarnir í landinu með því að afla upplýsingum um fíkniefnamál og forvarnir, 

starfrækja gagnasafn, veita fræðslu og upplýsingar um fíkniefnamál og veita ráðgjöf í 

fíknivörnum. Ekki fengust upplýsingar um rekstrarkostnað þeirra og verður hann því ekki 

tekinn með inn í kostnaðarmatið (Fræðsla og forvarnir, 2019). 
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Áður fyrr var svokölluð Lýðheilsustöð starfræk á Íslandi. Helstu verkefni hennar voru 

m.a. áfengis- og vímuefnavarnir en árið 2011 var starfsemi hennar færð undir Embætti 

landlæknis. Hér verður því stuðst við kostnað vegna Lýðheilsustöðvar, rannsókna og 

forvarna á árinu 2009 sem finna má í ritgerð Ara Matthíassonar, að upphæð 361,8 m.kr. 

Ástæða þessa er að ekki er til nýleg úttekt á fjármunum sem varið er til Lýðheilsustöðvar, 

rannsókna og forvarna eftir að starfsemi hennar fór undir Embætti landlæknis. Á 

verðlagi ársins 2019 má áætla að kostnaður Lýðheilsustöðvar til rannsókna og forvarna 

sé 492 m.kr. sama ár.  

3 Óbeinn kostnaður 

3.1 Framleiðslutap samfélagsins vegna neyslu vímuefna 
Hluti af kostnaði samfélagsins vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna er virði þeirrar 

framleiðslu sem tapast við andlát fólks fyrir aldur fram og missir þannig hluta úr sinni 

starfsævi. Þó ber að nefna að neysla sparast á móti en ekki er hægt að segja til um hvort 

sparnaðurinn myndi ná upp í framleiðslutapið. Ásamt því veldur áfengis- og 

vímuefnaneysla miklu tekju- eða framleiðslutapi í samfélaginu þegar launþegar geta ekki 

mætt til vinnu sökum drykkjuskapar eða sjúkleika af hans völdum. Sama á við um 

fórnarlömb ofbeldisverka, ef gerendur undir áhrifum valda slysum annarra sem leiða til 

þess að tjónþoli þurfi að leggjast inn á sjúkrastofnun og verði þar með frá vinnu. 

Til að reikna út virði framleiðslutapsins verður aðeins gerð grein fyrir því tekjutapi 

sem launþeginn verður af við að mæta ekki til vinnu. Notast verður við meðalárslaun 

karla og kvenna á Íslandi árið 2019. Tekið verður mið af heilsárslaunum í fullu starfi bæði 

fyrir karla og konur. Hálfsdagsstörf og skert vinnuafköst verða ekki tekin með í 

reikninginn. Það skekkir að vísu niðurstöðuna en á móti kemur að heimilisverk eru ekki 

heldur tekin með. Samkvæmt Vinnumálastofnun Bandaríkjanna fara a.m.k. 16,1 

klukkutímar í heimilisverk á viku hjá konum og um 9,8 klukkustundir hjá körlum. Samtals 

eru það um 25,9 klukkustundir á viku sem fara í ólaunaða vinnu, þ.e. heimilisverk (Miller, 

2019). Upplýsingar um heildarlaun fyrir bæði konur og karla árið 2018 fengust hjá 

Hagstofu Íslands. Heildarlaun fullvinnandi launþega voru að meðaltali 721 þúsund 

krónur á mánuði eða 8.652.000 kr. á ári samkvæmt launarannsókn Hagstofunnar. 
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Vinnuafl á Íslandi var 203.038 manns. Inn í heildarlaunin eru reiknuð laun nokkurra 

starfsstétta sem var skipt upp eftir evrópska þjóðhagsreikningastaðlinum ESA 2010 og 

hafa þær misjafnt vægi í meðallaunum. Til að einstaklingur sé talinn fullvinnandi þarf 

samanlagður fjöldi greiddra stunda í dagvinnu, vaktavinnu, yfirvinnu og uppmælingu að 

vera a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. Heildarlaun eru öll laun 

einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna. Þar er átt við 

t.d. orlofs- og desemberuppbót, eingreiðslu, ákvæðisgreiðslur og uppgjör vegna 

uppmælinga. Við útreikning á heildarlaunum er þó hvorki tekið tillit til hlunninda né 

akstursgreiðslna (Hagstofa Íslands, 2019). Annar launakostnaður en laun, sem bæta þarf 

við heildarlaunin, er samtala lífeyrissjóðsgjalds, tryggingagjalds, orlofsheimilasjóðsgjalds, 

sjúkrasjóðsgjalds, annarra launatengdra gjalda auk veikindalauna deilt með heildarfjölda 

stunda. Samkvæmt skýrslu sem ráðgjafarfyrirtækið Intellecon vann fyrir Félag 

atvinnurekenda kemur fram að árið 2018 var hlutfall launatengdra gjalda 21,8% (Kristinn 

Ingi Jónsson, 2019). Af framangreindu leiðir að heildarframleiðsla fullvinnandi 

einstaklings var 11.053.484 kr.  framreiknuð með launavísitölu 2019. 

3.2   Dauðsföll vegna neyslu vímuefna 
Yfirleitt er einfalt að meta tjón til fjár. Þegar á hins vegar að meta kostnað vegna dauða 

verður matið erfiðara. Fólk metur virði lífs misjafnlega og því getur verið erfitt að færa 

mannslíf til peningavirðis.   

Misnotkun áfengis og annarra vímuefna hefur skaðleg áhrif á líkama og sál. Áhrifin 

geta þó verið margvísleg og misalvarleg. Árið 2016 mátti rekja 10% allra dauðsfalla fólks 

á aldursbilinu 15-49 ára í heiminum eingöngu til neyslu áfengis samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var m.a. af doktor Emmanuela Gakidou hjá Lýðheilsuvísindastofnun 

Washingtonháskóla (Gakidou, 2016). Á Íslandi getur verið erfitt að fá tölulegar 

upplýsingar um líkamleg og andleg áhrif sem rekja má beint til áfengis- og/eða annarrar 

vímuefnaneyslu. Til dæmis getur dánarorsök manns í bílslysi, sem rekja má til 

ölvunaraksturs, verið skráð sem dauðsfall af slysförum. Eins og greint var frá hér að 

framan er í allt of mörg skipti látið hjá líða að framkvæma áfengis- og/eða lyfjamælingu. 

Einnig getur manneskja dottið sökum ölvunar og fótbrotnað. Líklegt er að fótbrotið sé 

skráð afleiðing fallsins við komu á sjúkrahúsið. Þess vegna getur samanburður verið 

ómarktækur. Líklega má rekja mun fleiri dauðsföll á einn eða annan hátt til neyslu 
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áfengis eða annarra vímuefna en fram kemur í opinberum skýrslum, þar sem greining á 

dánarorsök getur verið erfið og krufning ekki framkvæmd nema í örfáum tilvikum. Þó 

svo að krufning sé framkvæmd er aðeins hægt að staðfesta hvort viðkomandi hafi verið 

undir áhrifum áfengis og/eða annarra vímuefna þegar hann lést, en erfiðara getur reynst 

að greina hvort hann hafi misnotað áfengi og/eða önnur vímuefni fyrr um ævina svo að 

það hafi leitt til heilsubrests eða jafnvel dauða. 

Neysla á áfengi og öðrum fíkniefnum getur haft lífeðlisfræðileg áhrif á 

líkamsstarfsemina og þannig valdið fjölmörgum sjúkdómum eða haft áhrif á framgang 

þeirra. Í töflu 13 má finna flokkun dauðsfalla sem rekja má til neyslu áfengis og/eða 

annarra vímuefna á árinu 2017. 

Tafla 13. Ótímabær dauðsföll sem rekja má til vímuefnaneyslu 

Dánarorsök 2017 
Manndráp 4 

Umferðarslys 3 
Sjálfsskaði 33 

Eitrun 30 
Krabbamein 90 

Annað skv. ICD-10 33 
Samtals 193 

 

Þau gögn sem stuðst er við í þessum kafla eru takmörkuð og gera einungis skil á þeim 

fjölda dauðsfalla sem reka má til áfengis- og annarrar vímuefnaneyslu samkvæmt ICD-10 

dánarmeinagrunni og að auki upplýsingum úr kaflanum um umferðarslys hér að framan. 

Einnig voru dómar hjá héraðsdómstólum og Hæstarétti Íslands skoðaðir til að greina 

fjölda manndrápa sem tengja má við neyslu áfengis og annarra vímuefna. Sjaldnast er 

skráð meðorsök, undanfarandi eða samverkandi orsök, enda eru læknar ekki skyldugir 

til að greina frá henni á dánarvottorðum. Helstu dánarorsakir sem rekja má til neyslu 

áfengis og/eða annarra vímuefna eru geð- og atferlisröskun, eitrun, skorpulifur, 

krabbamein í munni og tungu, koki, barkakýli, vélinda, lifur og brisi. Sjálfsvíg og 

manndráp eru einnig meðal algengra dánarorsaka sem rekja má beint til neyslu áfengis 

og/eða annarra vímuefna (Dánarmeinagrunnur, 2019). 
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Á heimasíðu Embættis landlæknis fengust upplýsingar um lyfjatengd andlát á Íslandi 

árið 2017 þar sem menn hafa látist af völdum óhappaeitrunar og vísvitandi 

sjálfseitrunar. Andlátin reyndust vera 30, þ.e. 24 karlar og 6 konur. Samandregin 

neyslutengd dauðsföll voru 193 árið 2017. Við útreikninga á glötuðum lífárum í hverjum 

flokki er miðað við að lífslíkur séu 82,5 ár hjá bæði körlum og konum þar sem hluti 

gagnanna er ekki kyngreinanlegur. Í töflu 14 má sjá að fjöldi glataðra lífára miðað við 

82,5 ára aldur er 5.688 lífár árið 2017. Þar er jafnframt sýndur meðalaldur látinna í 

hverjum flokki. 

Tafla 14. Glötuð lífár vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna 

Dánarorsök Fjöldi Meðalaldur Ólifað Töpuð lífár m.v. 
meðallífslíkur 

Manndráp 4 31 51,5 206 
Umferðarslys 3 50 32,5 97,5 

Sjálfsskaði 33 39 43,5 1.436 
Eitrun 30 41 41,5 1.245 

Krabbamein 90 64 18,5 1.665 
Annað skv. ICD-10 33 51 31,5 1.040 

Samtals 193 46 36,5 5.688,5 
 

Hér verður ekki reiknað hvert framleiðslutap samfélagsins er vegna ótímabærra 

dauðsfalla þar sem neysla þeirra sem deyja fyrir aldur fram sparast á móti 

framleiðslutapinu. Ljóst er þó að mörg lífár tapast vegna neyslu áfengis og annarra 

vímuefna en hér verður þó staðar numið.  

3.3 Framleiðslutap þeirra sem eru öryrkjar vegna vímuefnaneyslu  
Neysla vímuefna getur gengið það langt að einstaklingar verði svo skaðaðir af neyslunni 

að þeir verði nánast óvinnufærir það sem þeir eiga eftir ólifað. Sumir þessara 

vímuefnasjúklinga eru á besta aldri þó flestir þeirra séu komnir yfir fimmtugt. Á hverju 

ári greiðir Tryggingastofnun ríkisins háar fjárhæðir í formi örorkulífeyris og styrkja. Á 

árinu 2018 fengu 18.214 einstaklingar greiddan örorkulífeyri (Tryggingastofnun, 2019). 

Samkvæmt ASI viðtali um örorkustöðu þeirra sem innrituðu sig á Vog á árinu 2008 kom í 

ljós að 22,2% þeirra sem komu til meðferðar voru öryrkjar. Tekið skal fram að áfengis- 

og vímuefnaneytendur eru þrefalt líklegri en almennur borgari til að þiggja örorkubætur. 
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Ef hlutfallið á Vogi árið 2008 er heimfært upp á fjölda áfengis- og vímuefnasjúkra, sem 

samkvæmt könnun Lýðheilsustöðvar voru 21.325, má áætla að í hópnum séu 4.740 

öryrkjar eða 26% allra öryrkja (Ari Matthíasson, 2010). Ætla má að öryrkjum myndi 

fækka um 2.821, væru ekki fyrir hendi vandamál vegna áfengis- og vímuefnaneyslu, það 

er að segja ef hlutfall öryrkja á landinu héldist áfram sem 9% af vinnuafli. Útreikninginn 

má sjá hér fyrir neðan: 

4.740 - (21.325 * 0,09) = 2.821 

Eins og áður hefur verið sýnt fram á var heildarframleiðsla fullvinnandi einstaklings 

11.053.484 kr. og samkvæmt Ara Matthíassyni var meðaltalsörorka innlagðra öryrkja um 

74%. Verður þá  framleiðslutap vegna umframörorku: 

2.821 * 11.053.484 * 0,74 = 23.074,6 m.kr. 

3.4 Annað framleiðslutap 
Nefna mætti annað framleiðslutap samfélagsins þar sem neysla á áfengi og öðrum 

vímuefnum er sökudólgurinn en ekki verða gerð frekari skil á því í þessari ritgerð. 

Neysla áfengis og annarra vímuefna getur valdið tíðum forföllum frá vinnu m.a. 

vegna heilsuleysis neytenda. Erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir sem misnota 

áfengi og önnur vímuefni taka að meðaltali 34% fleiri veikindadaga en aðrir starfsmenn. 

Hér á landi eru ekki til neinar tölur um það hve marga daga fólk er frá vinnu vegna 

veikinda sem tengja má við vímuefnaneyslu. Þó er öruggt að halda því fram að 

framleiðsla tapast þegar fólk er rúmliggjandi heima eða á sjúkrastofnunum vegna 

sjúkdóma tengdum neyslu umræddra vímugjafa og einnig vegna fjarvista á undan og á 

eftir slíkri sjúkdómslegu. Samfélagslegar tekjur tapast þegar menn afplána dóma sem 

tengjast neyslu hinna ýmsu vímugjafa og væri því hægt að reikna framleiðslutap vegna 

afplánunar. Einnig verða menn fyrir vinnutapi þegar þeir dveljast á meðferðarstofnunum 

og þannig verður samfélagið af þeirri framleiðslu sem viðkomandi hefði leitt af sér ef 

starfsorku hefði notið við. Sum meðferðarheimili bjóða vistmönnum að stunda einhverja 

vinnu og/eða framleiðslustörf sem nýtast samfélaginu. Þó er líklegt að ekki sé um 

fullnýtingu framleiðsluþátta að ræða því að erfitt getur verið að gera grein fyrir að hve 

miklu leyti þeir nýtast (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 1991). 
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4 Tekjur samfélagsins af áfengissölu 

Tekjur ríkisins af sölu áfengis eiga helst rætur sínar að rekja til söluhagnaðar Áfengis- og 

tóbaksverslunar ríkisins, ÁTVR, svo og tekna ríkisins af virðisaukaskatti sem lagður er á 

áfengi. Einnig mætti telja til tekna þann hag sem samfélagið hefur af því þegar áfengi 

kemur í stað svefnlyfja og/eða annarra lyfja eða efna sem eru enn skaðlegri. Auk þess 

mætti reyna að mæla þá ánægju sem sumir njóta við drykkju og telja til tekna. Stór hluti 

tekna ÁTVR er með einum eða öðrum hætti hluti af tekjum ríkissjóðs, þ.e. í formi 

áfengis- og tóbaksgjalda, virðisaukaskatts og arðs. Hér verður aðeins gerð skil á þeim 

tekjum sem ríkissjóður fær frá ÁTVR. Þó ber að geta þess að tekjur ríkisins af áfengissölu 

er aðeins millifærsla frá viðskiptaaðilum til ríkisins. Vissulega eru þetta tekjur fyrir 

ríkissjóð en í samfélagslegu samhengi jafnast tekjurnar út á móti kostnaðinum sem 

viðskiptaaðilar bera. Því verða tekjur ríkisins af áfengissölu ekki reiknaðar til frádráttar á 

samfélagslegum kostnaði vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna. 

4.1 Hagnaður ÁTVR af sölu áfengis 
Á grundvelli áfengislaga um verslun með áfengi og tóbak hefur ÁTVR einokun á smásölu 

áfengis til neytenda. Einnig hafði ÁTVR einkarétt á innflutningi á áfengi til landsins en 

hann var afnuminn árið 1995 sem gerir almenningi kleift að flytja áfengi til landsins, sem 

veitir þó ekki leyfi til smásölu. 

Hagnaður ÁTVR árið 2018 var 1.111 m.kr. og skilaði ÁTVR 1.000 m.kr. arði til 

ríkissjóðs.  Hagnaðurinn tekur bæði til sölu á áfengi og tóbaki. Tekjur af sölu áfengis voru 

25.756 m.kr. án vsk. eða 63% af heildartekjum ÁTVR. Arðurinn er um 1.030,3 m.kr. á 

verðlagi ársins 2019. Gera má því ráð fyrir að ríkissjóður hafi þá fengið um 649,1 m.kr. í 

arðgreiðslu vegna sölu á áfengi (Áfengis- og tóbakverslun ríkisins, 2019). 

4.2 Tekjur af áfengisgjaldi og virðisaukaskatti 
Áfengisgjald á Íslandi er greitt af því áfengi sem inniheldur meira en 2,25% af vínanda að 

rúmmáli miðað við 20cl. Þann 1. janúar 2018 voru gerðar breytingar á áfengisgjöldum 

þannig að gjöld á alla flokka, þ.e. bjór, léttvín og sterkt áfengi, hækkuðu um 2%. 

Samkvæmt fjárlögum 2019 fékk ríkissjóður greiddar 19.650 m.kr. í formi áfengisgjalda 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2018).    
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Ríkissjóður fær einnig töluverðar tekjur af virðisaukaskatti sem lagður er á áfengi. 

Samkvæmt ársskýrslu ÁTVR árið 2018 var virðisaukaskattur af brúttósölu ÁTVR um 

5.121 m.kr. eða um 5.276 m.kr. á verðlagi 2019. Þar af leiðandi væri virðisaukaskattur 

vegna áfengissölu um 3.323,9 m.kr. á verðlagi 2019 (Áfengis- og tóbakverslun ríkisins, 

2019). Ekki voru reiknaðar út tekjur af skilagjaldi og umsýsluþóknun þar sem þeim 

tekjum er ráðstafað til endurvinnslu og þaðan til þeirra neytenda sem endurvinna 

umbúðir sínar. 

Af framangreindu má sjá að tekjur ríkisins af áfengissölu hafi verið um 23.623 m.kr. á 

verðlagi ársins 2019. 
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5 Niðurstöður  

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir því hvernig mat hefur verið lagt á kostnað og 

tekjur samfélagins vegna áfengis- og/eða annarrar vímuefnaneyslu. Samfélagslegur 

kostnaður vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna árið 2019 var 54.706 m.kr. Í töflu 

15 hér að neðan má sjá samantekt á kostnaðarliðum. 

Tafla 15. Kostnaður samfélagsins vegna áfengis- og vímuefnaneyslu 

Kostnaður og tekjur 2019 
Beinn kostnaður 31.631 

 Meðferðarstofnanir 3.422 
 Heilbrigðisþjónusta  

  Viðbótarkostnaður  4.702 
  Sjúkraflutningar 859 
  Heilsugæsla, sérfræðiþjónusta o.fl. 3.489 

  Lyfjakostnaður 1.246 
 Umferðarslys  
  Kostnaður vegna umferðarslysa 4.209 
 

 Eignatjón  1.122 
 Félagslegur kostnaður  
  Félagsleg aðstoð 1.085 

  Barnaverndaryfirvöld 344 
 

 Kostnaður lögreglu 7.929 

  Kostnaður ríkissaksóknara 31 

  Kostnaður héraðssaksóknara 67 
  Kostnaður réttargæslu 1.194 
  Kostnaður Fangelsismálastofnunar 1.441 
  Áfengisvarnir 492 

Óbeinn kostnaður  23.075 
 Framleiðslutap samfélagsins  
  Öryrkjar  23.075 

Kostnaður alls     54.706 
 

Kostnaður samfélagsins vegna framangreindrar neyslu er því umtalsverður en 

útreikningarnir eru þó ekki tæmandi þar sem ýmsa kostnaðarliði vantar sem erfitt var að  

fá upplýsingar um og meta. Þó hefur verið reynt eftir fremsta megni að ofmeta 

kostnaðinn ekki og því voru allir útreikningar gerðir af mestu varfærni. Hið sama gildir 
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um mat á tekjum þar sem ýmsa tekjuliði vantar sem erfitt er að nálgast. Stærsti 

kostnaðarliðurinn er framleiðslutap vegna ótímabærrar örorku. Einnig er kostnaður 

lögreglu umtalsverður. 

Heildarniðurstöður eru því þær að heildarkostnaður, sem rekja má til neyslu áfengis 

og annarra vímuefna á Íslandi árið 2019, hefur numið um 54.706 m.kr., þar af var beinn 

kostnaður um 31.631 m.kr. og óbeinn kostnaður um 23.075 m.kr. Tekjur ríkissjóðs námu 

um 23.623 m.kr. árið 2019. Af þessu má sjá að þær tekjur sem samfélagið fær fyrir sölu 

á áfengi nær engan veginn utan um þann kostnað sem hlýst af neyslu á áfengi og öðrum 

vímuefnum. Verg landsframleiðsla ársins 2019 var 2.965.617 m.kr. á verðlagi árins 

(Hagstofan, 2020). Þar af leiðandi er samfélagslegur kostnaður vegna neyslu áfengis og 

annarra vímuefna um 1,8% af landsframleiðslu. Niðurstöður úr erlendum rannsóknum 

hafa sýnt fram á að byrði samfélagsins af áfengisneyslu hafi verið frá 1-6% (World 

Health Organization, 2004). 

5.1 Undanskilinn kostnaður 
Í útreikningana vantar marga veigamikla kostnaðar- og tekjuliði eins og áður sagði. Enga 

huglæga þætti hefur verið reynt að meta og verður kostnaður sem tengist huglægum 

þáttum líklega seint metinn til fjár. Áfengis- og önnur vímuefnaneysla getur haft í för 

með sér sársauka, þjáningu og önnur óþægindi, bæði fyrir neytendurna sjálfa og 

aðstandendur þeirra. Einnig geta neytendur valdið öðrum en aðstandendum þeirra 

óþægindum þar sem neysla getur haft mjög keðjuverkandi afleiðingar í för með sér. 

Verði þeir t.d. valdir að slysum annarra leiðir það til þjáningar tjónþola og aðstandenda 

þeirra. 

Betri skil hefði mátt gera á kostnaði vegna löggæslu. Geta má þess til fróðleiks að 

áður fyrr, þar á meðal árið 2019 gegndi Embætti Tollstjórans í Reykjavík mikilvægu 

hlutverki í samfélaginu. Auk þess að veita atvinnulífi, samfélaginu í heild og almenningi 

viðamikla þjónustu á sviði innheimtu- og tollamála er tollstjóri handhafi löggæsluvalds 

og fer með veigamikið hlutverk við vörslu landamæra Íslands. Tollgæslan fylgir eftir 

fíkniefnaeftirliti á Íslandi með áhættustjórnun og almennu eftliti, þ.e. með svokölluðum 

tilviljanaúrtökum. Hún fylgist m.a. með flugvélum, skipum, íslenskum farþegum og 

öðrum ferðamönnum, farangri, ökutækjum og vörusendingum. Til að geta sinnt 

eftirlitinu hefur tollgæslan ýmiss konar búnað til umráða. Nefna má sérstakan 
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röntgenbúnað s.s. stórvirkan gámaskanna, röntgenbifreið, ýmis önnur röntgentæki svo 

og ýmsan annan búnað til að greina fíkniefni auk fíkniefnahunda sem eru sérstaklega 

þjálfaðir til að finna allar helstu tegundir fíkniefna (Skatturinn, e.d.). Til að meta kostnað 

tollstjóra sem fellur til vegna eftirlits með ólöglegum innflutningi af ávana- og 

fíkniefnum þarf að meta ýmsa þætti sem ekki hafa verið gerð skil  á í þessari ritgerð. 

Rétt er að benda á að í kaflanum um annað framleiðslutap hefði mátt taka fyrir 

vinnutap þeirra sem afplána dóma sem tengjast neyslu áfengis og annarra vímuefna og 

þeirra sem eru inni á meðferðarheimilum. Þar sem ekki voru nægar upplýsingar fyrir 

hendi var ekki reynt að meta þann kostnað.  

Tekjuliðir sem ekki fengust nægar upplýsingar um og erfitt getur verið að meta eru 

annars vegar mælingar á þeirri ánægju sem margir njóta við að fá sér í glas og hins vegar 

hagur samfélagsins af því að áfengi komi í stað svefnlyfja og/eða annarra lyfja eða efna 

sem eru enn skaðlegri. Einnig má nefna þau störf sem skapast við umönnun áfengis- og 

vímuefnasjúka ásamt þeim störfum sem verða til við framleiðslu og sölu áfengis, ef líkur 

eru á því að viðkomandi fengi ekki störf annars staðar. Þá mætti einnig telja til tekna 

ríkisins ótímabær dauðsföll sem leiða til lækkunar á greiðslum til ellilífeyrisþega.  
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6 Umræða 

Í þessari ritgerð um samfélagslegan kostnað vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna 

hefur verið með varnfærnum hætti gerð grein fyrir mörgum þáttum samfélagsins. Ljóst 

er að kostnaðurinn er umtalsverður og vegur framleiðslutap, sem verður til þegar 

einstaklingur ánetjast neyslu og verður óvinnufær tímabundið eða til frambúðar, hvað 

þyngst fjárhagslega fyrir samfélagið. 

Við kostnaðarmat á samfélagslegum kostnaði er allur viðbótarkostnaður metinn eða 

þær breytingar sem verða á kostnaði vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna. Eins og 

hefur komið fram áður má skipta samfélagslegum kostnaði upp í tvennt, áþreifanlegan 

og óáþreifanlegan kostnað. Ekki var reynt að gera grein fyrir þeim óáþreifanlega 

kostnaði sem fellur á samfélagið og felst m.a. í þjáningu og sársauka, þar sem erfitt er að 

meta hann til fjár. Við útreikninga á áþreifanlegum kostnaði var honum skipt upp í 

beinan- og óbeinan kostnað. Til þess að koma í veg fyrir tvítalningu voru gerð skil á milli 

þess sem telst kostnaður og þess sem eru tilfærslur við mat á kostnaði vegna 

misnotkunar á áfengi og öðrum vímuefnum. Beinn kostnaður kemur fram sem minni 

velferð samfélagsins en tilfærslur er kostnaður eins aðila og ábati annars. 

Samfélagið tapar mest á því að missa tvítugan einstakling, þ.e. þegar hann við 

andlátið hefur öðlast fulla fjárfestingu frá samfélaginu en áður en hann hefur fengið 

tækifæri til að borga fjárfestinguna til baka með framleiðslu til samfélagsins. Þó ber að 

nefna að við ótímabært fráfall einstaklings á tilteknum aldri er öll fjárfesting og 

framleiðsla fram að andláti skilgreind sem „sokkinn kostnaður“ þar sem það hefur 

ekkert vægi þegar meta á tjón samfélagsins vegna hins ótímabæra fráfalls. Segja má að 

hagstæðast sé fyrir samfélagið að  einstaklingur falli frá við sjötugsaldurinn þar sem 

hann hefur þá náð að skila samfélaginu hámarks framleiðslu og greitt upp fjárfestingu 

samfélagsins í honum og viðkomandi ekki farinn að taka út neyslu elliáranna, þ.e. 

eftirlaunin. Það þýðir að falli einstaklingur frá við sjötugt gefur nettóniðurstaðan hagnað 

fyrir samfélagið. Af þessu má sjá hvað neysla vímuefna er gífulega kostnaðarsöm fyrir 

samfélagið þar sem meðalaldur þeirra sem láta lífið fyrir aldur fram er um 46 ár. 
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Við útreikninga á fjölda þeirra sem létust fyrir aldur fram vegna neyslu áfengis og/eða 

annarra vímuefna árið 2017 var notast við ýmsar upplýsingar. Þannig var við áætlun 

krabbameinstilvika stuðst við upplýsingar frá Alþjóðlegu krabbameinsstofnuninni, NIH. Á 

heimasíðu Embættis landlæknis mátti finna upplýsingar um lyfjatengd andlát og 

sjálfsskaða vegna áfengis- og vímuefnatengdra dauðsfalla ásamt dánarmeinaskrá sem 

flokkuð er eftir ICD-10 kóðum. Við greiningu á banaslysum í umferðinni voru skoðaðar 

skýrslur frá Samgöngustofu og Rannsóknarnefnd samgönguslysa. Að lokum var rýnt í 

dóma  héraðsdómstóla og Hæstaréttar varðandi manndráp sem áttu sér stað árið 2017. 

Niðurstaðan sýnir að kostnaður vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna árið 2019 

hafi verið 54.706 m.kr. á verðlagi þessa árs. Þó ber að hafa í huga skekkju í 

kostnaðarmatinu þar sem ekki var gerð grein fyrir hinum svonefnda óáþreifanlega 

kostnaði samfélagsins. Einnig er um að kenna takmarkaðar upplýsingar frá ýmsum 

aðilum varðandi áhugaverð atriði vegna mikils álags á heilbrigðiskerfinu og á 

samfélaginu í heild af völdum Covid-19 veirunnar. 

Með ritsmíð þessari er gerð tilraun til að meta þann samfélagslega kostnað sem varð 

til vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna og eru því tekjur ríkisins ekki reiknaðar til 

frádráttar þar sem um er að ræða tilfærslu frá neytendum til ríkisins. Þó voru þær tekjur 

sem ríkið hafði af sölu áfengis ásamt áfengisgjaldi og virðisaukaskatti teknar saman. 

Tekjurnar voru 23.623 m.kr. árið 2019. 

Niðurstaðan er sú að kostnaður samfélagsins vegna neyslu áfengis og annnarra 

vímuefna er 1,8% af landsframleiðslu sem er svipað og erlendar rannsóknir hafa sýnt,   

1-6% (World Health Organization, 2004). Einnig má sjá að tekjur ríkissjóðs af 

áfengisssölu geta ekki staðið einar undir þeim kostnaði sem myndast við neyslu áfengis 

og annarra vímuefna. 
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7 Lokaorð 

Áfengissala er ein af mörgum tekjulindum ríkissjóðs en jafnframt veldur neysla  áfengis 

og annarra vímuefna samfélagslegu tjóni. Nægir í því sambandi að benda á þá byrði 

samfélagsins sem eykst m.a. vegna heilbrigðismála, ótímabærrar örorku, slysa, óreiðu 

fjölskyldna, sársauka og þjáningar einstaklinga svo og margvíslegra annarra vandamála 

sem koma upp á yfirborðið. Þó svo að samfélagið fái tekjur á móti neyslunni er langt frá 

því að þær nái upp í þann kostnað sem neyslan skapar. 

Með ritsmíð þessari var gerð tilraun til að meta þann samfélagslega kostnað sem 

varð til vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna árið 2019. Ásamt því var greint frá 

helstu tekjum samfélagsins af áfengissölu. Eftir kostnaðargreininguna kom í ljós að rekja 

má um 54.706 m.kr. til neyslu áfengis á Íslandi árið 2019. Ef kostnaðurinn er borinn 

saman við tekjur af áfengissölu má sjá að kostnaðurinn er miklu hærri en tekjurnar. Í 

eldri rannsóknum, sem gerðar voru á Íslandi árið 1985 til 1989, kom í ljós að tekjur 

samfélagsins voru jafnar kostnaði og sum ár voru tekjur jafnvel hærri en samfélagslegur 

kostnaður (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 1991). Má því ætla að þessi gífurlegi 

munur sem nú er á kostnaði og tekjum sé tilkominn vegna aukinnar neyslu, bæði á 

áfengi og öðrum vímugjöfum. Ekki fást neinar ríkistekjur á móti neyslu fíkniefna og þar 

af leiðandi skapar neysla þeirra aðeins kostnað fyrir samfélagið. 

Tekjur ríkisins af áfengissölu gera því ekkert annað en að vega lítillega á móti þeim 

kostnaði sem tilkominn er vegna neyslu áfengis og annarra vímuefna. Þó væri hægt að 

fá skýrari mynd af kostnaði samfélagins með frekari rannsóknum, m.a. innan 

heilbrigðiskerfisins og á vinnumarkaðinum. Vegna skorts á upplýsingagjöf frá 

heilbrigðiskerfinu var aðallega stuðst við meistararitgerð Ara Matthíassonar, sem fjallaði 

um þjóðfélagslega byrði af áfengis- og vímuefnaneyslu árið 2010. Þar af leiðandi má 

gera ráð fyrir því að kostnaður heilbrigðiskerfisins sé hærri en hér hefur verið greint frá 

þar sem neysla áfengis og annarra vímuefna hefur aukist töluvert undanfarin ár (Sylvía 

Hall, 2019). Einnig liggur ekki fyrir næg vitneskja um þá sjúkdóma sem rekja má beint til 

áfengis- og vímuefnaneyslu en koma ekki fram fyrr en eftir langtíma neyslu. Sömuleiðis 

skortir athuganir á því hve mikinn þátt áfengisneyslan á hlut í fjarvistum frá vinnu. Gera 
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má ráð fyrir að slík könnun tæki þó nokkurn tíma og kosta töluvert fé svo að hægt væri 

að brjóta þessi mál til mergjar. 

Slíkar niðurstöður gætu þó veitt veigamiklar upplýsingar um stöðu áfengis- og 

vímuefnamála fyrir samfélagið. Í framhaldi af því mætti framkvæma kostnaðar- og 

nytjagreiningu fyrir samfélagið til að meta áhrif tiltekinna fyrirbyggjandi aðgerða 

varðandi áfengis- og vímuefnaneyslu á Íslandi. En hér verður þó staðar numið.  
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Viðauki I 

Áfengis- og aðrir vímuefnasjúklingar geta fengið greidda sjúkradagpeninga meðan á 

meðferð stendur að undanskilum fyrstu tveimur vikum hennar. Sjúkradagpeningar 

greiðast frá 15. veikindadegi ef umsækjandi er óvinnufær í að minnsta kosti 21 dag. Að 

vísu verða þeir að sýna fram á að þeir hafi verið í vinnu einhvern hluta ársins fyrir 

meðferð. Fyrir árið 2019 voru fullir sjúkradagpeningar 1.809 kr. á dag fyrir einstaklinga 

og 497 kr. fyrir hvert barn undir 18 ára aldri sem umsækjandi hafði á framfæri sínu. 

Greiddir sjúkradagpeningar voru um 390 m.kr. á verðlagi ársins 2019. Sjúkratryggingar 

Íslands telja að um 25% greiddra dagpeninga hafi farið til áfengis- og vímuefnasjúklinga. 

Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að um 97,4 m.kr. megi rekja til áfengis- og 

vímuefnasjúklinga og þeirra sjúklinga sem hafa lagst inn á sjúkrahús vegna kvilla sem á 

einhvern hátt tengjast neyslu áfengis og annarra vímuefna á árinu 2019 

(Sjúkratryggingar Íslands, 2019). 

Upphæðir sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands ná ekki 

framfærsluviðmiðum og því geta einstaklingar einnig átt rétt á greiðslum frá 

stéttarfélögum. Flest stéttarfélög eru með sjúkrasjóði sem styrkja sjóðsfélaga þegar 

veikindi eða slys ber að höndum og greiða félagsmönnum sjúkradagspeninga til viðbótar 

við sjúkradagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands. Upplýsingar voru fengnar hjá 

tveimur  stéttarfélögum í landinu, VR og Eflingu. VR greiddi um 1.740 m.kr. úr 

sjúkrasjóði sínum árið 2018 og var þar stærsti sjúkdómaflokkurinn geðröskun eða um 

37% af heildinni (VR, 2019). Efling greiddi um 1.000 m.kr. úr sjúkrasjóði sínum árið 2018 

(Efling, 2019). Þessi félög hafa greitt samtals um 565 m.kr. á verðlagi ársins 2019 til 

félagsmanna sinna vegna áfengis- og fíkniefnameðferðar. 

Á hverju ári greiðir Tryggingastofnun ríkisins háar fjárhæðir í formi örorkulífeyris og 

styrkja. Á árinu 2018 fengu 18.214 einstaklingar greiddan örorkulífeyri 

(Tryggingastofnun, 2019). Samkvæmt fjárlögum 2019 fóru 52.862,4 m.kr. í bætur vegna 

örorku (Fjárlög, 2019). Samkvæmt ASI viðtali um örorkustöðu þeirra sem innrituðu sig á 

Vog á árinu 2008 kom í ljós að 22,2% þeirra sem komu til meðferðar voru öryrkjar. Tekið 

skal fram að áfengis- og vímuefnaneytendur eru þrefalt líklegri en almennur borgari til 
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að þiggja örorkubætur. Ef hlutfallið á Vogi árið 2008 er heimfært upp á fjölda áfengis- og 

vímuefnasjúkra, sem samkvæmt könnun Lýðheilsustöðvar voru 21.325, má áætla að í 

hópnum séu 4.740 öryrkjar eða 26% allra öryrkja (Ari Matthíasson, 2010). Því má áætla 

að um 13.75 m.kr. ár verðlagi ársins 2019 fari til öryrkja venga neyslu áfengis og annarra 

vímuefna. Þó má gera ráð fyrir að um hærra hlutfall sé að ræða þar sem öryrkjum hefur 

fjölgað töluvert og þar af leiðandi öryrkjum vegna neyslu sinnar á áfengi og öðrum 

vímuefnum. 

 

 


