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og mEiri þjónusta
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17. bjórinn kemur

Allt frá því að banni á sterku áfengi var aflétt árið 
1935 voru þær skoðanir uppi að leyfa ætti sölu á bjór 
eins og öðru áfengi. Í nágrannalöndunum fór bjór-
drykkja vaxandi á kostnað sterku drykkjanna og 
erlendir straumar höfðu sífellt meiri áhrif á daglegt 
líf. Margir Íslendingar höfðu farið til náms eða starf-
að erlendis og kynnst bjórdrykkju. Þá var íslenskur 
almenningur farinn að ferðast og kynnast siðum og 
venjum annarra þjóða. Sífellt fleiri fóru því að líta á 
bjór sem varning sem ætti að vera til sölu í nútíma-
legu neyslusamfélaginu. Bjórdrykkja varð tákn nýrra 
tíma en brennivínið tilheyrði gamla tímanum. Svo 
virðist sem um 1980 hafi orðið viðsnúningur í afstöðu 
almennings til bjórsins og stöðugt fleiri urðu hlynntir 
lögleiðingu bjórsins. Í skoðanakönnun Hagvangs sem 
gerð var árið 1983 reyndust 64% svarenda fylgjandi 
sölu áfengs öls hjá ÁTVR.932 Höfuðborgarbúar og 
aðrir íbúar í þéttbýli voru hlynntir bjórsölunni en 
afstaða dreifbýlisbúa skiptist jafnt með og á móti. 
Hærra hlutfall karla en kvenna studdi bjórsölu og 
mikill meirihluti yngra fólks var fylgjandi því að 
selja áfengt öl en eldri kynslóðin var því andsnúin. 
Afstaðan til bjórsins endurspeglaði því kynslóðabilið 
í áfengismálum.

Þótt sala á bjór hefði ekki verið leidd í lög var 
til bjór í landinu. Farmenn, sjómenn og flugáhafnir 
höfðu lengi haft leyfi til að flytja inn bjór í takmörk-
uðu magni til eigin nota og með nýju reglugerðinni 
frá því í janúar 1980 fóru ferðamenn að flytja bjór inn 
í landið.

Sala á áfengi í Fríhöfninni til ferðamanna, bjór 
sem farmenn, sjómenn og flugáhafnir fluttu inn í 
landið og sala á efni til brugggerðar, gerði að verkum 
að þeir sem höfðu nægan áhuga gátu með nokkurri 

fyrirhöfn útvegað sér bjór. Þessir möguleikar grófu 
undan áfengislögunum og sérstaklega sú staðreynd 
að bjórinn var orðinn munaðarvara fyrir útvalda eins 
og þá sem ferðuðust mikið og starfsfólk í flugi og á 
sjó. Slíkt var óþolandi þar sem þegnunum var mis-
munað en margar þjóðir hafa kynnst því að áfengis-
stefnan getur orðið spurning um félagslegt jafnræði 
og réttindi einstaklingsins.933

Margsinnis höfðu verið lögð fram frumvörp á 
Alþingi um bjórsölu en ekkert þeirra hafði verið 
samþykkt. Aðdragandann að því frumvarpi sem að 
lokum var samþykkt má rekja aftur til vorsins 1984.934 
Þá lögðu fjórir þingmenn fram þingsályktunartillögu 
um að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði höfð um lögleið-
ingu bjórsins. Þingmennirnir voru þau Magnús H. 
Magnússon, Alþýðuflokki, Friðrik Sophusson, Sjálf-
stæðisflokki, Guðrún Helgadóttir, Alþýðubandalagi, 
og Stefán Benediktsson, Bandalagi jafnaðarmanna. 
Þingsályktunartillagan var aldrei afgreidd en skömmu 
síðar var lagt fram frumvarp til laga um að lögleiða 
áfengt öl, sem líka dagaði uppi. Mörg frumvörp um 
lögleiðingu komu fram á næstu árum. Rök flutnings-
manna frumvarpanna fyrir bjórsölu voru að hún 
myndi draga úr neyslu sterkra drykkja og bjórinn 
myndi breyta drykkjusiðum þjóðarinnar til batnaðar. 
Ennfremur var markmiðið að afla ríkissjóði tekna og 
efla þann hluta íslensks iðnaðar sem framleiddi öl og 
gosdrykki. Afstaða til bjórsins fór ekki eftir flokks-
línum, því að stuðning við lögleiðingu bjórsins var að 
finna í öllum flokkum. Þingmenn voru líka sundraðir 
í afstöðu sinni til þjóðaratkvæðagreiðslu um bjórinn, 
sem varð til þess að frumvörpin komust ekki í gegn-
um þingið.

Þann 28. október 1988 lögðu fjórir þingmenn fram 
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frumvarp um að leyfa sölu á áfengum bjór. Þingmenn 
deildu hart um frumvarpið en því var að lokum vísað 
til allsherjarnefndar. Meirihluti hennar ákvað að gera 
ekki athugasemdir við frumvarpið heldur leggja fram 
nýtt frumvarp 23. febrúar 1988 og þetta frumvarp 
varð að lögum.

Frumvarpið varð tilefni mikillar umræðu og blaða-
skrifa veturinn 1987 til 1988. Ragnhildur Helgadóttir 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra hafði lagt fram 
íslenska heilbrigðisáætlun í formi skýrslu til Alþingis 
vorið 1987, þar sem sú stefna var kynnt að draga bæri 
úr áfengisneyslu landsmanna. Tómas Helgason, pró-
fessor í geðlæknisfræði og forstöðulæknir geðdeildar 
Landspítalans, beitti sér mjög gegn því að leyfa sölu 
bjórs og taldi að slík ráðstöfun væri í andstöðu við 
nýju heilbrigðisáætlunina og aðgerðaáætlun Evrópu-
deildar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sem 
hvatti allar þjóðir til að minnka heildarneyslu áfengis 
um 25%.935 Fleiri læknar létu skoðanir sínar í ljós og 
27. nóvember 1987 sendu 12 prófessorar í læknisfræði 
áskorun til alþingismanna um að heimila ekki fram-
leiðslu og sölu á áfengu öli.936 Skömmu síðar gerði svo 
hópur 133 lækna athugasemd við þessa áskorun þar 
sem hana mætti skilja þannig að hún væri birt í nafni 
læknisfræðinnar. Þeir töldu „ekki ástæðu til að ætla 
að íslenska þjóðin missi fótfestuna í áfengismálum 
þó leyfð verði sala bjórs“.937 Læknar á geðdeild Land-
spítalans og sjúkrastöðinni Vogi, átta talsins, sem 
allir unnu að meðferð áfengissjúklinga sendu líka frá 
sér áskorun til alþingismanna um að fella bjórfrum-
varpið.938 Seinna um veturinn mótmæltu svo aðrir 
138 læknar frumvarpi um sölu á sterku öli.939

Fjölmargir aðilar fengu frumvarpið til umsagnar 
og voru fleiri andsnúnar frumvarpinu en fylgjandi.940 
Þrátt fyrir varnaðarorð um að bjór myndi auka heild-
arneyslu áfengis í landinu samþykkti Alþingi frum-
varpið. Neðri deild Alþingis afgreiddi málið frá sér 
18. apríl og voru 23 samþykkir frumvarpinu en 17 á 
móti. Þann 10 maí samþykkti svo efri deild Alþingis 
frumvarpið með 13 atkvæðum gegn átta. Frá og með 
1. mars 1989 var heimilað að selja bjór og þar með 
lauk bannárunum endanlega.

Jafn umfangsmikil breyting á fyrirkomulagi áfeng-
issölu og afnám bjórbannsins er sjaldgæf og má helst 
líkja henni við umbreytinguna sem varð í Finnlandi 
árið 1968, þegar bjórsala var leyfð í matvöruversl-
unum, og í Svíþjóð árið 1965 þegar millisterki bjór-
inn var settur í matvöruverslanir. Í samfélaginu var 
mikið rætt um bjórinn og hann fékk mikla umfjöllun 
í fjölmiðlum. Nokkru áður en bjórinn kom í sölu 
var Svavar Gests með útvarpsþátt um bjór og vín og 
sömuleiðis var Páll Heiðar Jónsson með samantekt 
í útvarpinu um bjór og bjórneyslu. Þá gaf Almenna 
bókafélagið út Bókina um bjórinn.

Eins og annað áfengi
Þegar Alþingi samþykkti breytingu á áfengislögunum 
sem heimilaði sölu og dreifingu bjórs í landinu, var 
ákveðið að sama fyrirkomulag skyldi gilda um bjór 
og um annað áfengi. Með þessari ákvörðun var ÁTVR 
falið að sjá um innkaup, dreifingu og sölu bjórs. Frá 
því að lögin um bjór voru samþykkt og þar til sala 
hans átti að hefjast voru innan við 10 mánuðir sem 
var afar stuttur tími til undirbúnings bjórsölu. Strax 
var ljóst að bjórnum fylgdu miklar breytingar á starf-
semi ÁTVR. Árleg sala á áfengi var um 3,5 milljónir 
lítra en gert var ráð fyrir, að sala fyrirtækisins marg-
faldaðist og yrði á bilinu 7–10 milljónir lítra.941 Brýnt 
var því að stækka geymslurými fyrirtækisins, sem var 
af afar skornum skammti, þar sem ÁTVR dreifði allri 
sinni vöru í verslanir sínar frá miðlægri birgðastöð. 
Sami háttur yrði hafður á um bjórinn. Einnig blasti 
það við að breyta þyrfti verslunum svo að rými væri 
fyrir bjórinn. Aukin umsvif myndu líka leiða til þess 
að fjölga þyrfti starfsfólki.

Gert var ráð fyrir því að bjórsalan myndi færa 
ríkinu, framleiðendum og innflytjendum bjórs, svo 
og veitingamönnum, auknar tekjur. Aftur á móti 
mátti búast við því að skyndileg og mikil aukning á 
áfengisneyslu hefði í för með sér alvarleg samfélagsleg 
vandamál. Kenningin um tengsl á milli heildarneyslu 
áfengis og tjóns af völdum hennar var viðurkennd í 
fræðaheiminum og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

251



byggði stefnu sína á henni og hvatti til minnkandi 
áfengisneyslu undir slagorðinu „minna er betra“. 
Fjölmargar rannsóknir höfðu leitt í ljós að aukið 
aðgengi að áfengi hafði í för með sér aukna neyslu 
þess. Í Finnlandi hafði bjór verið seldur í áfengisversl-
unum ríkisins allt fram til ársins 1968, og lítið sem 
ekkert aðgengi hafði verið að bjór á landsbyggðinni. 
Þetta gerbreyttist þegar farið var að selja hann í mat-
vöruverslunum. Áfengissala jókst um 47% á einu ári, 
sem var gífurleg aukning, og þótt drægi úr sölu á 
sterku áfengi dugði það ekki til að vega upp á móti 
viðbótinni sem bjórinn var.942

Íslensk stjórnvöld höfðu lýst yfir stuðningi við 
tilmæli Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 
að minnka áfengisneyslu um 25% til aldamóta. 
Bjórkoman var því bein ögrun við ríkjandi stefnu í 
áfengismálum. Til þess að takast á við áfengisvanda-
málin sem bjórinn hefði í för með sér var samhliða 
lagabreytingunni samþykkt ákvæði til bráðabirgða 
um skipun fimm manna nefndar til að gera tillögur er 
stuðlað gætu að því að draga úr heildarneyslu áfengis. 
Í nefnd um átak í áfengisvörnum voru skipuð: Haf-
steinn Þorvaldsson framkvæmdastjóri, formaður, 
Aldís Yngvadóttir námsstjóri, Höskuldur Jónsson for-
stjóri, Ólafur W. Stefánsson skrifstofustjóri og Óttar 
Guðmundsson yfirlæknir. Starfsmaður nefndarinnar 
var Árni Einarsson. Meginmarkmið nefndarinnar 
var að setja fram tillögur sem gætu dregið úr heildar-
neyslu áfengis, benda á leiðir til að vara við hættum 
sem henni fylgdu, t.d. með upplýsingum um áfengis-
hlutfall bjórsins og hvernig mætti styrkja ákvæði 
umferðarlaga. Í starfi sínu lagði nefndin áherslu á 
mikilvægi þess að fylgjast með því hvaða áhrif bjórinn 
hefði á áfengisneyslu og neysluvenjur landsmanna, 
sérstaklega hjá ungu fólki og misnotendum. Nefndin 
hvatti til samstarfs vinnuveitenda og launþega til að 
hefta bjórdrykkju á vinnustöðum, sem víða erlendis 
ylli bæði slysum og handvömm í atvinnulífinu. Til 
að sporna gegn ölvunarakstri lagði nefndin til aukna 
fræðslu.943

Ef bjórinn fengi sérstöðu og væri talinn skaðlaus-
ari en annað áfengi, var það hald manna að unglingar 

hefðu þá greiðari aðgang að honum. Bjórbannið var 
upphaflega framlengt til þess að vernda æsku landsins 
og áfengisvarnir beindust einkum að börnum og ung-
lingum. Önnur vandamál sem menn óttuðust voru 
að bjórinn leiddi til nýrra siða eins og bjórdrykkju í 
hádeginu, drykkju á vinnustöðum og meiri ölvunar-
aksturs. Þótt SÁÁ tæki ekki formlega afstöðu til þess 
hvort leyfa ætti bjórsölu, vöruðu félagar í SÁÁ við 
því að bjórinn væri hættulegur fyrrverandi drykkju-
mönnum og stórdrykkjumönnum, sem létu freistast 
til bjórdrykkju sem þeir gætu ekki svo auðveldlega 
hætt.

Umferðarráð samþykkti snemma árs 1989 álykt-
un sem send var ráðherrum dómsmála, heilbrigðis- 
og fjármála þar sem lagt var til að fyrirskipaðar yrðu 
sérstakar merkingar á bjórumbúðum þar sem fram 
kæmi að bjór og akstur ættu ekki samleið. Þessar 
tillögur náðu þó ekki fram að ganga. Aðrar ráðstaf-
anir voru gerðar og Umferðarráð fór í mikla áróð-
ursherferð gegn ölvunarakstri og lögreglan jók 
eftirlit sitt.

Áður en bjórsalan gæti hafist var því að mörgu að 
hyggja944. Hvað á bjórinn að kosta? Hver á að vera 
minnsta sölueining? Í hvers konar umbúðum á hann 
að vera? Hvað á hann að vera sterkur? Hvað telst 
innlend framleiðsla? Hversu margar tegundir eiga 
að vera í verslunum ÁTVR? Hvernig á að velja þær? 

Ég held ég gangi heim

Umferðarráð fékk Valgeir Guðjónsson tón-
listarmann til að semja lag sem heitir „Ég held 
ég gangi heim“. Umferðarráð og nefnd um átak 
í áfengisvörnum vonuðust til þess að hljóm-
sveitir lékju lag Valgeirs í lok dansleikja, rétt 
áður en fólk færi heim. Nótur með laginu voru 
sendar til hljómsveita og tónlistarmanna um 
allt land.

(Morgunblaðið 28. febrúar 1989, bls. 27)
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Þetta voru spurningar sem stjórnendur ÁTVR og fjár-
málaráðuneytið þurftu að svara. Lagerrými í birgða-
stöð var stækkað og starfsfólki fjölgað um 7 manns. 
Vegna þrengsla voru verslanir ÁTVR illa undir það 
búnar að selja bjór, enda er hann plássfrekur og því 
erfitt að selja hann yfir búðarborð. Þar sem því varð 
við komið var hafist handa við að breyta verslununum 
og tekin var upp sjálfsafgreiðsla á Akranesi, Ísafirði, 
Selfossi og Akureyri945.

Fjármálaráðuneytið byggði ákvarðanir sínar um 
verðlagningu á bjór á tillögum nefndar um átak í 
áfengisvörnum eins og þær voru útfærðar af ÁTVR.946 
Bjórinn skyldi verðlagður eftir sömu reglum og annað 
áfengi en sérstakt gjald var lagt á erlendan bjór sem 
fluttur var inn í gámum til átöppunar og enn hærra 
gjald á bjór sem fluttur var inn í neytendaumbúðum 
eða tunnum. Til viðbótar kom svo skilagjald fyrir 
umbúðir.

Ákveðið var að minnsta sölueining yrði sex 33 cl  

flöskur eða dósir. Miðað var við að ein sölueining af 
bjór væri hliðstæða einnar flösku af léttu víni. Bjór í 
hálfs lítra dósum kom ekki í sölu fyrr en 1993. ÁTVR 
hóf svo að selja bjórdósir í stykkjatali árið 1997 en 
seldi ekki bjórflöskur á sama hátt fyrr en ári síðar, 
eftir að Samkeppnisráð ályktaði að með þessu móti 
væri verið að mismuna bæði framleiðendum og 
innflytjendum. Ekki var talið unnt að banna sölu á 
bjór í einnota umbúðum, en ÁTVR keypti ekki bjór 
í járndósum þar sem þær hentuðu ekki til endur-
vinnslu. Ráðuneytið taldi rétt, eins og ÁTVR lagði til, 
að bjór yrði ekki seldur í dósum með lausum flipum. 
Ástæðan var sú að reynsla annars staðar frá hafði 
sýnt að þeim fylgdi sóðaskapur. Ráðuneytið ákvað að 
sterkasti bjórinn yrði 5,6% að styrkleika miðað við 
rúmmál, sem var innan svipaðra marka og Svíar og 
Finnar höfðu sett. Þessum reglum var fylgt í mörg ár 
en þegar útboðum á bjór var hætt og reynslusala tekin 
upp, reyndist torvelt að fylgja reglunum um styrkleika 

Sala á bjór hófst í 
áfengisverslunum 1. mars 
1989 eftir 74 ára bann. 
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og árið 1997 voru dönsku bjórtegundirnar Carlsberg 
Elephant, sem var 7,2% að styrkleika, og Harboe Bear 
Beer, sem var 7,5%, teknar til reynslusölu.

Augljóslega þurfti að takmarka fjölda tegunda 
sem ÁTVR gat haft á boðstólum í flestum verslunum 
sínum. Fjármálaráðuneytið samþykkti tillögur ÁTVR 
um að til að byrja með yrðu tegundirnar ekki fleiri 
en fimm, en þó með þeim fyrirvara að allar tegundir 

sem framleiddar væru eða átappaðar á Íslandi væru 
fáanlegar í a.m.k. einni verslun, svo og sæmilegt 
úrval þekktra erlendra tegunda. Þá skyldi ÁTVR 
hafa til sölu í öllum verslunum fyrirtækisins a.m.k. 
tvær bjórtegundir bruggaðar á Íslandi á lægra verði 
en innfluttan bjór. Fljótlega voru þó allar íslensku 
bjórtegundirnar teknar í sölu. Sérstök bjórverslun var 
opnuð í birgðastöð ÁTVR við Stuðlaháls og þar var 
fjölbreyttara úrval en í öðrum verslunum. Samt var 
ljóst að þessi fjöldi uppfyllti ekki óskir allra, en þeir 
sem vildu gátu pantað uppáhaldsbjórinn sinn með 
sama hætti og annað áfengi.

Ákveðið var að leggja skilagjald á drykkjarvörur 
í einnota umbúðum. Skilagjaldið var sett til þess að 
drykkjarumbúðir yrðu ekki rusl á víðavangi heldur 
endurnýjanleg verðmæti. Endurvinnslan h.f. var 
stofnuð árið 1989 sbr. lög nr. 52/1989 og voru hluthaf-
ar ríkissjóður, ÁTVR, Samband íslenskra sveitarfélaga, 
gosdrykkjaframleiðendur, fyrirtæki í málm- og end-
urvinnsluiðnaði, samtök kaupmanna og skátahreyf-
ingin. Krafan um endurvinnslu bjórdósa var nýmæli 
og endurspeglaði breytt viðhorf til umhverfismála.

Mikið annríki var hjá starfs-
fólki áfengisútsölunnar á 

Snorrabraut þegar bjórsala 
hófst 1. mars 1989. 

Tveir menn sáttir með 
bjórinn sinn 1. mars 1989.

254



Þá voru í fyrsta sinn leyfðar auglýsingar á pokum 
verslana ÁTVR og á fyrstu 600.000 pokunum auglýsti 
Mjólkurdagsnefnd og rann ágóðinn til Landverndar. 
Umhverfismál og samfélagsleg ábyrgð voru nú orðin 
liðir í starfsemi ÁTVR.

Þegar verslanir ÁTVR opnuðu kl. 9.00 miðviku-
dagsmorguninn 1. mars 1989 höfðu myndast biðraðir 
við þær. Biðröðin við verslunina í Kringlunni var 
löng, enda hlýrra að bíða þar innan dyra en úti eins 

og á Snorrabrautinni. Þar var stutt biðröð og fljótlega 
eftir að verslunin opnaði voru þar fleiri fréttamenn 
en viðskiptavinir. Veitingastaðir voru þéttsetnir um 
kvöldið en að öðru leyti líktist þetta miðvikudags-
kvöld venjulegu föstudags- eða laugardagskvöldi í 
miðbæ Reykjavíkur. Í marsmánuðu seldist ein milljón 
lítra af bjór, sem samsvarar því að hver Íslendingur 
sem hafði aldur til (20 ára) hafi keypt 4 lítra af bjór 
fyrsta mánuðinn.

Höskuldur Jónsson, forstjóri 
ÁTVR vökvar þjóðina á 
mynd Sigmunds í Morgun
blaðinu 27.5.1988.
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Margir þekktir erlendir fjölmiðlar sendu fréttamenn, 
kvikmyndatökumenn og ljósmyndara til þess að 
fylgjast með fyrsta söludegi bjórsins. Sagt var frá 
bjórkomunni í öllum helstu dagblöðum Evrópu og 
evrópskar og bandarískar sjónvarpsstöðvar sýndu 
viðtöl og myndir af Íslendingum að drekka bjór. Talið 
var að Ísland hefði ekki fengið slíka alþjóðlega athygli 
síðan á leiðtogafundi Reagans og Gorbatsjovs í Höfða 
árið 1986.

innlendur bjór
Í flestum löndum hefur innlendur bjór sterka stöðu 
á heimamarkaði. Stór erlend bjórfyrirtæki verja 
miklu fé til markaðsrannsókna og auglýsinga og því 
var óvíst hvernig íslenskum bjór yrði tekið, þar sem 
margir Íslendingar höfðu dvalið eða ferðast erlendis 
og drukkið heimsþekkt vörumerki eins og Carlsberg 
og Corona. Í umræðunni um hvort hefja skyldi sölu 
bjórs var oft vísað til þeirra raka að framleiðsla á bjór 
myndi efla íslenskan iðnað. Mikil uppbygging hafði 

verið í íslenskum drykkjarvöruiðnaði vegna vaxandi 
markaðar og nýjunga í framleiðslu og umbúðum. 
Framleiðendur voru því tilbúnir til að brugga bjór 
og tappa á flöskur erlendum bjór sem yrði fluttur 
inn í tönkum. Við undirbúning á bjórsölunni bárust 
ÁTVR tilmæli bæði frá iðnaðarráðuneytinu og fjár-
málaráðuneytinu um að ÁTVR hefði íslenskan bjór á 
boðstólum í verslunum sínum.

Tvö brugghús voru í landinu, Ölgerðin Egill 
Skallagrímsson og Sanitas á Akureyri, sem höfðu 
framleitt bjór til sölu í Fríhöfninni. Í upphafi árs 
1989 fengu bæði fyrirtækin leyfi til að framleiða 
áfengan bjór fyrir innanlandsmarkað. Sanitas hætti 
starfsemi en nýtt fyrirtæki var stofnað um rekstur 
ölgerðarinnar á Akureyri, Viking-Brugg h/f. Nýja 
fyrirtækið bauð strax upp á þrjár tegundir: Löwen-
bräu, sem var bruggaður hér á landi með leyfi þýska 
framleiðandans, og var hann 5,3% að styrkleika, 
Sanitas Pilsner, 4,6%, og Lageröl 5,6%. Egils Gull, 
með 5% styrkleika, var nýtt nafn á bjór Ölgerðar-
innar sem kom í sölu strax 1. mars og hefur hann 

Erlendir fréttamenn fyrir 
utan áfengisverslunina á 

Snorrabraut 1. mars 1989 
en afnám bjórbannsins 

vakti heimsathygli.
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verið vinsæll allar götur síðan. Allar þessar tegundir 
voru teknar til sölu.

Eftirlit með framleiðslu, átöppun og birgðahaldi 
bjórs var samkvæmt lögum í höndum ÁTVR. Ráðnir 
voru sérstakir eftirlitsmenn til þessara starfa. Á fyrstu 
árunum gætti töluverðrar ónákvæmni í vínandamagni 
bjórs, en þessir byrjunarörðugleikar liðu fljótt hjá.

Innlendi bjórinn varð strax söluhærri en sá inn-
flutti. Hann var ódýrari og ferskur og féll að smekk 
bjórdrykkjufólks.

val á erlendum bjórtegundum
Ljóst var að í fyrstu þyrfti að takmarka fjölda þeirra 
bjórtegunda sem ÁTVR gæti boðið til sölu í versl-
unum sínum. Í Þýskalandi einu voru á þessum 
tíma um 1100 bjórframleiðendur og eitthvað færri í 
Bandaríkjunum. Miklir hagsmunir voru í húfi fyrir 
framleiðendur að komast strax inn á markaðinn.Við 
val á erlendu bjórtegundunum var ákveðið að velja 
í upphafi framleiðendur 10-20 bjórtegunda sem ætla 

Sanitasverksmiðjan á 
Akureyri fékk aðstoð 
þýskra sérfræðinga til að 
velja réttu bjórtegundina, 
eins og greint er frá í 
Morgunblaðinu 6. janúar 
1989.
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mætti að væru sæmilega þekktar á Íslandi og gefa 
framleiðendum þeirra kost á að taka þátt í lokuðu 
útboði. Velja átti þrjár tegundir bjórs, en ekki nema 
eina tegund frá hverju landi og skyldi það vera bjór 
sem væri sæmilega þekktur á Íslandi.

Innkaupastofnun ríkisins var falið að annast 
útboðið. Útboðsgögn voru dagsett 29. desember 1988 
og frestur til að skila tilboðum var til 19. janúar 1989. 
Alls voru boðnar 19 tegundir og svo mikil samkeppni 
var um umboð fyrir nokkrar tegundir að fleiri en einn 
aðili kynnti sig sem umboðsmann sömu tegundar. 
Lægsta tilboðið kom frá umboðsmanni Budweiser 
á Íslandi, sem var einn mest seldi bjórinn í Banda-
ríkjunum og því strax augljóst að hann færi í sölu. 
Næstlægstu tilboðin voru líka frá bandarískum fram-
leiðendum en þeim var hafnað, þar sem aðeins var 
rúm fyrir eina bandaríska bjórtegund. Lægsta verðið 
á tegundum frá öðrum löndum var á austurríska 
bjórnum Kaiser og dönskum Tuborg sem Ölgerðin 
hafði umboð fyrir. Kaiser Premium Beer var 5,4% að 

styrkleika og framleiddur af stærstu ölgerð Austur-
ríkis. Styrkleiki Budweiser og Tuborg var 5,0%. 
Samningar ÁTVR um innfluttan bjór voru um kaup á 
einni milljón lítra af hverri tegund.

Fríhöfnin í Keflavík hafði skapað vissan heima-
markað en þar voru komufarþegum seldar tegund-
irnar Heineken frá Hollandi, Carlsberg frá Danmörku 
og innlendu tegundirnar Polar, Viking og Thule. Af 
þessum tegundum var hollenski Heinekenbjórinn 
vinsælastur, þrátt fyrir það að fólk gæti einungis keypt 
sex lítra af erlendum bjór en átta lítra af innlendum 
tegundum.947 Margir áttu því von á því að Heineken 
færi í sölu hjá ÁTVR og það kom því á óvart hve hátt 
tilboð kom frá þeim framleiðanda.948

Ekki voru allir sáttir við útboðsleiðina og þau 
skilyrði sem sett voru fyrir þátttöku í útboðinu. 
Krafan um að bjórinn væri þekktur á Íslandi var bæði 
skiljanleg og umdeilanleg. Hvernig er hægt að setja 
mælistiku á hvað er þekktur og vinsæll bjór í landi 
þar sem sala á bjór er bönnuð? Höskuldur Jónsson 

Fundur í Rúgbrauðs-
gerðinni þegar fulltrúar frá 
ÁTVR og Innkaupastofnun 

ríkisins opna verðtilboð 
vegna sölu á þremur bjór-

tegundum sem leyfa átti að 
selja í áfengisverslununum 

frá og með 1. mars 1989. 
Fyrir miðju eru Höskuldur 
Jónsson forstjóri ÁTVR og 

Ásgeir Jóhannesson forstjóri 
Innkaupastofnunar ríkisins.
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rökstuddi valið þannig: „Þegar taka þurfti afstöðu til 
þess hvað teldist þekkt öl á Íslandi, studdist forstjóri 
ÁTVR við þekkingu margra samstarfsmanna sinna 
svo og náin tengsl við tollyfirvöld, en núverandi for-
stjóri var í 21 ár starfsmaður fjármálaráðuneytisins 
og hafði þar aðgang að öllum upplýsingum er lutu að 
innflutningi öls, leyfilegu sem ólöglegu. ÁTVR sér og 
um eyðingu þess áfengis, þ.m.t. öls, sem upptækt er 
gert af tollyfirvöldum.“949

Fyrirtækið Henninger-Bräu AG í Þýskalandi lagði 
fram kvörtun til umboðsmanns Alþingis á hendur 
ÁTVR vegna þess hvernig staðið var að útboði á 
bjórnum. Kvartað var yfir fjórum atriðum. Í fyrsta 
lagi að ótækt væri að setja það sem skilyrði fyrir þátt-
töku í útboði að bjórtegund eða framleiðandi væri vel 
þekktur hér á landi. Í öðru lagi að óforsvaranlegt væri 
að fela forstjóra ÁTVR mat á því hvort þessu skilyrði 
væri fullnægt. Í þriðja lagi að brotið væri gegn lögum 
um opinber innkaup, þar sem sjónarmið um hag-
kvæmni hefði ekki verið virt. Í fjórða lagi vegna þess 
að forstjóri ÁTVR hefði neitað að gefa upplýsingar 
um hvaða framleiðendum hefði verið synjað um 
þátttöku í útboði af sömu ástæðu og Henninger-Bräu 
AG eða vegna þess að fullnægjandi umboð hefði ekki 
legið fyrir. Umboðsmaður taldi að val á fyrirtækjum 
til þátttöku í útboðinu „… hafi ekki verið á nægilega 
traustum grundvelli og eigi til þess fallið að girða fyrir 
tortryggni um geðþóttaákvarðanir og um brot gegn 
jafnræðisreglu.“950 Um önnur atriði taldi umboðs-
maður Alþingis ekki ástæðu til aðfinnslu.

Smám saman bættust við fleiri bjórtegundir í vín-
búðirnar en hætt var sölu á öðrum. Þetta þótti svo 
fréttnæmt að allt árið 1989 mátti lesa í Morgunblaðinu 
frásagnir af nýjum bjórtegundum sem voru komnar 
í sölu. Sala á Budweiser var dræm og bandarískur 
bjór varð ekki vinsæll. Austurríski framleiðandinn 
sá sér ekki fært að pakka bjórnum eftir íslenskum 
reglum, sem gerðu ráð fyrir sex bjórdósum í kippu. 
Í staðinn var leitað eftir útboðum frá þýskum bjór-
framleiðendum seinni hluta árs 1989. Tilboð bárust 
frá 14 þýskum bjórframleiðendum og varð Beck’s bjór 
fyrir valinu. Litlu munaði á því tilboði og lægsta til-

boðinu sem var frá Holsten, en ÁTVR taldi að atriði 
er vörðuðu pökkun væru óljós. Þá hafi komið í ljós 
að Beck’s bjór var alls staðar í Þýskalandi verðlagður 
hærra en Holsten, sem ÁTVR taldi vera eins konar 
gæðamat Þjóðverja á þessum tveimur tegundum.

Enn var leitað tilboða í þýskan bjór sumarið 1992 
og var útboðið nú takmarkað við níu framleiðendur. 
Upplýsinga um framleiðendur var aflað frá Sambandi 
bjórframleiðenda í Þýskalandi og útboðið takmarkað 
við stærstu útflytjendurna. Í þessu útboði var engin 
skuldbinding gefin um magn en tekið var fram að sá 
bjór sem valinn yrði myndi verða eini þýski bjórinn 
sem fáanlegur yrði í öllum verslunum ÁTVR. Alls 
sendu sex framleiðendur tilboð og einn þeirra, Beck’s 
sendi frávikstilboð.951 Nú bauðst Holsten á lægra 
verði en Beck’s og var því tilboði tekið. Umboðs-
maður Beck’s á Íslandi var ósáttur við niðurstöðu 
útboðsins og taldi að „aðrar hugsjónir … en að þjóna 
hagsmunum viðskiptavinarins eða færa meiri tekjur 
í ríkiskassann“ hefðu ráðið valinu á Holsten. Hann 
leitaði til fjármálaráðherra og aðstoðarmaður hans 
mæltist til þess að forstjóri ÁTVR greiddi aðgang 
Beck’s að markaðnum með því að láta selja hann í 
fleiri verslunum en tíðkaðist.952 Ekki var farið að þeim 
tilmælum en Beck’s bjórinn var seldur áfram í einni 
vínbúð á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.

Útboðsleiðin var gagnrýnd þar sem framkvæmd 
útboðanna væri ámælisverð en líka vegna þess að 
útboð af þessu tagi væru talin óeðlilegir viðskipta-
hættir. Þetta var skoðun Verslunarráðsins sem taldi 
ekki eðlilegt að markaðsaðgangur væri byggður upp 
á úthlutun sérstöðu heldur ætti markaðsaðgangur 
að vera greiður.953 Annmarkana taldi Verslunarráðið 
vera þá að einum aðila væri boðin sérstaða í ákveðinn 
tíma og gæti hann því boðið lágt verð, sem hefði slæm 
áhrif á samkeppnisstöðu innlendra framleiðenda. 
Í öðru lagi sköpuðu slík útboð óeðlilegar aðstæður 
fyrir markaðssetningu og sölustarfsemi. Jafnvel þótt 
aðili væri með lægsta verð í útboði þyrfti hann að eyða 
stórfé í kynningar- og sölustarfsemi. Í þriðja lagi væru 
slík útboð í hróplegu ósamræmi við eðlilega sam-
keppni á milli tegunda á markaðnum. „Ef ríkinu dytti 
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í hug að bjóða út innflutning þýskra bíla myndi ódýr 
bílategund hneppa hnossið. Sama gildir um bjórinn. 
Slíkt viðhorf gagnvart neytendum sem kemur fram 
í viðskiptaháttum ÁTVR er eins og bergmál úr for-
tíðinni“, sagði í bréfi Verslunarráðsins til fjármála-
ráðherra.954 Verslunarráðið hvatti fjármálaráðuneytið 
til þess að breyta þessum viðskiptaháttum og veita 
hinum ýmsu bjórtegundum mun greiðari aðgang að 
öllum útsölum ÁTVR. Kostnað af birgðahaldi mætti 
flytja yfir á einstaka bjórframleiðendur og umboðs-
menn þeirra. Slík breyting væri þegar möguleg vegna 
hins nýja fríverslunarsvæðis sem hefði verið opnað.

Upphaflega voru markmiðin með útboðinu tvö. Í 
fyrsta lagi að tryggja að þekktur gæðabjór fengist á 
bestu kjörum. Í öðru lagi að gera hagstæð bjórinn-
kaup, en útboðskjörin höfðu áhrif á verð bjórtegunda. 
Þótt báðum markmiðum væri náð var fljótlega horfið 
frá útboðsleiðinni. Eftir því sem verslunum fjölgaði 
jukust möguleikar á að hafa fleiri tegundir í boði. 
Samið var við fleiri bjórframleiðendur og leitað eftir 
samningum um afslátt á innkaupsverði eftir stig-
hækkandi sölu.

verðlagning
Á níunda áratugnum var verðbólga mikil og verð-
hækkanir á innfluttum neysluvarningi tíðar vegna 
gengislækkunar krónunnar. Í ársbyrjun 1989 taldi 
fjármálaráðuneytið tímabært að hækka verð á áfengi 
því að verðbreytingar á áfengi höfðu ekki fylgt 
gengislækkun krónunnar og það hafði ekki hækkað í 
verði síðan í janúar 1988. Raunverð á áfengi hefði því 
frekar lækkað. Í lok árs 1988 var búið að áætla að ein 
dós af innlendum bjór myndi kosta 115 kr. en 145 kr. 
ef bjórinn væri innfluttur. Nú kynnti fjármálaráðu-
neytið nýja verðstefnu og færði fyrir henni áfengis-
pólitísk rök þar sem hún væri: „Tilraun til þess að 
hafa áhrif á neysluvenjur í samræmi við ríkjandi 
viðhorf í heilbrigðismálum og breyttar áherslur víða 
um heim varðandi hollustu og lifnaðarhætti.“955 Þessi 
stefna leiddi til þess að sterka áfengið og tóbak var 
hækkað í verði en létt vín hækkaði minna. Bjórinn 

var verðlagður í samræmi við nýju stefnuna og var 
því lækkaður í verði frá því sem áformað hafði verið 
í fyrstu.

Félag íslenskra iðnrekenda lagði til við iðnaðar-
ráðherra að innlendur bjór yrði seldur á lægra verði 
en innfluttur bjór.956 Rökstuðningur félagsins var sá 
að samkeppnisstaða innlendra bjórframleiðenda væri 
veik, þar sem bjórframleiðsla í helstu nágrannalönd-
um Íslands byggði á gamalli hefð, og á síðustu árum 
hefðu orðið til stórfyrirtæki í bjóriðnaði, sem hæg-
lega gætu lagt undir sig íslenska markaðinn. Versl-
unarráðið lagði til að verðhlutföll yrðu þrískipt. Bjór 
bruggaður á Íslandi yrði ódýrastur, þá bjór sem væri 
bruggaður erlendis en átappaður hér, en bjór sem 
væri bruggaður og átappaður erlendis yrði dýrastur.

Bjórtegundir, styrkleiki og verð 1. mars 1989957

Bjórtegund Styrkleiki Verð á einingu þ.e. 
6 x 33cl dósum

sanitas pilsner 4,6% 560 kr.
Egils gull 5,0% 600 kr.
budweiser 5,0% 620 kr.
Löwenbräu 5,3% 630 kr.
tuborg 5,0% 650 kr.
kaiser 5,4% 660 kr.
sanitas lageröl 5,6% 660 kr.

Þegar fjármálaráðuneytið ákvað verð á bjór var 
sú regla sett að sérstakt gjald sem nam 72% af cif-
verði (þ.e. kostnaðarverði þegar bjór var kominn í 
birgðastöð) var sett á innfluttan bjór. Gjaldið var sett 
til verndar íslenskri bjórframleiðslu og stefnan var sú 
að innlendi bjórinn væri ódýrari en sá innflutti. Þrátt 
fyrir þessa mismunun var lítill verðmunur á innlenda 
og erlenda bjórnum. Sex dósir af Egils Gulli kostuðu 
600 kr., sex dósir af Budweiser 620 kr. en Tuborg 
var aðeins dýrari, 650 kr. Hagnaður íslensku fram-
leiðendanna af bjórnum virðist því hafa verið mikill. 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gerði athugasemdir við 
þá mismunun sem erlendir bjórframleiðendur urðu 
að sæta við verðlagningu á innfluttum bjór hjá ÁTVR 
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og benti á að afnámi gjaldsins hefði átt að vera að 
fullu lokið 1. janúar 1994 við gildistöku EES-samn-
ingsins.958 Verndargjaldið var lagt af í áföngum en var 
ekki alfarið fellt niður fyrr en árið 1995. Í fyrstu var 
innlendi bjórinn því heldur ódýrari en sá innflutti og 
íslensku framleiðendurnir náðu strax á fyrsta ári 55% 
af sölunni.

Til þess að halda í við verðlagsþróun í landinu var 
verð á áfengi hækkað nokkrum sinnum á árinu 1989. 
Fyrsta hækkunin var í febrúar, um 11,5%, önnur 
hækkun í júní var vegna skilagjalds sem var lagt á 
bjórumbúðir. Í júlí hækkaði allt áfengi en bjór minnst, 
aðeins um 5%, meðan sterku drykkirnir hækkuðu 
mest. Í nóvember hækkaði svo allt áfengi um 6,2% en 
tóbak um 6%. Markmiðið með hækkuninni í nóvem-
ber var að ná markmiði fjárlaga, en þar var gert ráð 
fyrir að hagnaður ríkissjóðs næmi um 5 milljörðum 
króna.959 Strax á fyrri helmingi árs var ljóst að miklu 
minni hagnaður yrði af ÁTVR en gert var ráð fyrir á 
fjárlögum. Þegar fjárlög voru samþykkt var miðað við 
að verð á áfengi og tóbaki hækkaði meira en almennt 
verðlag í landinu, en þessu var ekki fylgt eftir. Hösk-
uldur Jónsson forstjóri ÁTVR taldi að fjármálaráðu-
neytið hefði ofáætlað hagnaðinn en við bjórkomuna 
hafi neysla landsmanna breyst þannig að sala sterks 
áfengis minnkaði. Þá hafi innlendur bjór, sem skilaði 
miklu minni tekjum en sá erlendi, orðið hátt í helm-
ingur af heildarsölu bjórsins en ekki fimmtungur eins 
og búist var við.960 Fjármálaráðuneytið gerði greini-
lega ráð fyrir því að tekjur af bjórsölu yrðu hrein 

viðbót við aðrar áfengistekjur. Sú spá var í samræmi 
við viðhorf þeirra sem voru andsnúnir lögleiðingu 
bjórsins en gekk þvert á fullyrðingar þeirra sem voru 
fylgjandi bjórsölunni.

Álagning á áfengi í veitingahúsum var gefin frjáls 
1. október 1989. Verðlagsstofnun kannaði verðhækk-
anir á áfengi í veitingahúsum frá mars 1990 til apríl 
1991.961 Könnunin leiddi í ljós að verð hækkaði mun 
meira í veitingahúsum en sem nam hækkun ÁTVR 
á tímabilinu. Hækkunin var mikil miðað við aðrar 
verðlagshækkanir og benti til þess að verðsamkeppni 
á milli veitingahúsanna væri lítil.

auglýsingar
Áfengisauglýsingar höfðu verið bannaðar þegar árið 
1928 (lög nr. 64/1928). Löggjafinn leyfði þó að fram-
leiðandi sem auk áfengis framleiddi aðrar drykkjar-
vörur notaði firmanafn eða merki í tengslum við 
auglýsingu þeirra drykkja, enda mætti augljóst vera 
að um óáfenga drykki væri að ræða. Allt frá því að 
bjórinn var lögleiddur hafa bæði bjórframleiðendur 
og innflytjendur farið á svig við auglýsingabannið. 
Oft hafa þessar auglýsingar verið á gráu svæði og 
stundum hefur lögregla brugðist við og ágreiningur-
inn orðið að dómsmáli.

Árið 1999 dæmdi Hæstiréttur Jón Snorra Snorra-
son framkvæmdastjóra í 1.500.000 króna sekt vegna 
bjórauglýsinga Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar 
ehf.962 Ölgerðin setti nýjan og sterkan bjór á markað 
og auglýsti hann með orðunum „Egill sterkur“. Aug-
lýsingarnar birtust með þrennum hætti; á flettiskilti 
við Vesturlandsveg, tvisvar í sjónvarpinu (Ríkisút-
varpinu) og tíu sinnum í Morgunblaðinu. Textinn var 
sá sami: „6,2% … nú er Egill sterkur“. Í sjónvarpinu 
og í sumum auglýsinganna í Morgunblaðinu var bætt 
við: „ … í ríkinu þínu í öllum landshlutum“.

Innlendir bjórframleiðendur réttlættu brot sín á 
banni við áfengisauglýsingum með því að þeim væri 
mismunað, þeim væri bannað að auglýsa bjór en 
erlendir keppinautar gætu auglýst í erlendum ritum 
sem hingað bærust og náð þannig inn á innlendan 

Barþjónn dælir bjór af 
krana þegar sala á bjór hófst 
í vínveitingahúsum 1. mars 
1989. 
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Skálað í fyrsta bjórnum.

markað. Hið sama gilti um sjónvarpið þar sem aug-
lýsingar erlendra bjórframleiðenda birtust iðulega 
þegar erlendir íþróttaviðburðir væru sýndir. Þarna 
hefði erlendi framleiðandinn getað komið sínum bjór 
á framfæri en ekki sá íslenski.

Þrátt fyrir stranga löggjöf, fjöldann allan af kærum 
til lögreglu og dóma hefur bjórauglýsingum fjölgað. 
Auglýsendur komast hjá lögregluafskiptum með því 
að auglýsa vörumerki og tegundaheiti en setja svo 
„léttöl“ með smáu letri neðst í horn auglýsingarinnar. 
Til þess að vinna gegn þessari áleitnu auglýsingastarf-
semi voru stofnuð Foreldrasamtök gegn áfengisaug-
lýsingum árið 2008.

bjórkrár og bjórhátíðir
Margir veitingamenn bundu miklar vonir við bjór-
komuna, nýir aðilar vildu prófa að reka bjórkrár og 
einfaldari matsölustaðir sóttu um vínveitingaleyfi 
til þess að fá sinn hluta af ágóðanum af bjórnum. 
Þónokkrir fjárfestu í breytingum á húsnæði til þess að 
opna bjórstofur, bjórkrár eða bjórkjallara. Þessir veit-
ingamenn bjuggust við fleiri gestum og meiri áfengis-
neyslu á veitingastöðum en áður hafði verið. Á árinu 
1989 voru gefin út 27 ný veitingaleyfi í Reykjavík og 
fjölgaði leyfunum úr 53 í 79 frá 1988 til 1989. Blaða-
maður Morgunblaðsins reiknaði út árið 1990 að rými 
væri fyrir þriðja hvern Reykvíking í veitingahúsum 
borgarinnar.963

Svipuð þróun var í gangi um land allt og vín-
veitingaleyfum fjölgaði úr 80 í 444 frá 1987 til 1997. 
Í stærri bæjunum stækkuðu veitingamenn við sig en 
ekki voru allir jafn bjartsýnir á gróðann af bjórnum. 
Inga Hafsteinsdóttir sem rak Sjallann á Akureyri sagði 
að þar yrðu litlar breytingar en samt reiknaði hún með 
mikilli aðsókn fyrst eftir að bjórinn kæmi. Síðan sagði 
hún: „Ég á líka bágt með að ímynda mér að nokkur 
veitingamaður verði ríkur af því að vera með bjórkrár 
eingöngu, því að hluti veitingamanns af bjórverði er 
lítill“. Þráinn Lárusson, veitingamaður í Uppanum 
sem þó var verið að stækka um helming, tók í sama 
streng: „Uppinn er fyrst og fremst matsölustaður og 
ég fórna ekki þeim hluta rekstrarins fyrir bjórdrykkju-
fólk. Það verður enginn ríkur af að selja bjórinn“.964

Þótt vel þekkt sé meðal félags- og mannfræðinga 
að ekki er auðvelt að flytja fyrirbæri eins og ensku 
hverfiskrána eða þýska bjórkjallarann á milli samfé-
laga, voru íslenskir veitingamenn bjartsýnir á að slíkt 
gæti vel gerst hér á landi. Bjórhöllin og Bjórkjallarinn 
áttu að líkjast þýskum bjórkrám, á Kringlukránni var 
reynt að skapa enska stemningu og í Hafnarstræti var 
opnuð írsk krá.

Í Reykjavík voru breytingar á formgerð veit-
ingahúsa þegar hafnar áður en bjórinn kom. Í upp-
hafi níunda áratugarins fóru litlir matsölustaðir að 
sækja um og fá vínveitingaleyfi til þess að geta boðið 
gestum vín með matnum. Lengi vel voru stóru diskó-
tekin aðalskemmtistaðir unga fólksins sem sótti þá 
á föstudags- og laugardagskvöldum. Með bjórnum 
urðu minni staðir, krár og seinna kaffihús, mjög vin-
sælir og aðsókn að diskótekunum dróst saman. Þau 
kröfðust aðgangseyris sem krárnar gerðu ekki, sem 
kann líka að hafa haft áhrif á eftirspurnina. Hefðin 
fyrir því að blanda saman dansi og drykkju var sterk 
og sumar krárnar buðu upp á tónlist og lítið dans-
gólf um helgar. Alþekkt er að gestir standa lengur við 
og drekka meira á skemmtistöðum sem bjóða upp á 
einhverja afþreyingu. Ekki gengu allar krárnar jafn 
vel og kannski var tilraunin til þess að endurvekja 
diskóstemninguna gerð til þess að bæta upp lítil við-
skipti. Margar kránna buðu upp á dagskrá eins og 
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skemmtistaðirnir en kröfðust ekki aðgangseyris. Þær 
þurftu að borga fyrir lifandi tónlist og skemmtikrafta 
með áfengisverðinu. Afgreiðslutíminn hafði líka verið 
lengdur til kl. þrjú sem hafði aukakostnað í för með 
sér. Þegar tekinn var upp virðisaukaskattur 1. janúar 
1990 áttu mörg fyrirtæki í veitinga- og gistihúsa-
rekstri í rekstrarerfiðleikum og skiptu um eigendur, 
hættu starfsemi eða urðu gjaldþrota.

Hádegisdrykkja var þekkt á nokkrum veitinga-
stöðum í Reykjavík, eins og t.d. á Borginni og í Naust-
inu. Hún virtist ekki aukast eftir að bjórkrárnar komu 
til sögunnar og staðir eins og Fimman í Hafnar-
stræti, Fógetinn, Duus-hús og Geirsbúð höfðu lokað 
í hádeginu.

Í nóvember 1989 þegar bjórinn hafði verið í sölu í 
10 mánuði átti blaðamaður Morgunblaðsins spjall við 
Sigmar B. Hauksson, sem kynntur var sem sælkeri og 
fjölmiðlamaður. Sigmar rakti ástæðurnar fyrir því að 
menn væru ekki mikið á börunum í hádeginu:

Ein ástæðan er sú að menn taka engan matar-
tíma nú orðið heldur fara frekar fyrr heim. 
Eða þá að menn eiga svo stutt heim til sín 
hér í Reykjavík að þeir fara ekki út að borða. 
Svo erum við með strangar reglur hvað varðar 
áfengi og akstur og Íslendingar taka þar enga 
áhættu. Menn drekka bara því meira um helg-
ar. Ég held að það sé varla til að fólk fái sér bjór 
áður en vinnudeginum lýkur.965

Ýmsar aðferðir voru notaðar til þess að kynna 
einstakar bjórtegundir og innleiða erlenda bjór-
drykkjusiði. Þýskar bjórhátíðir eru vel þekktar og 
fara fram samkvæmt gömlum hefðum. Haustið 1992 
efndi Viking-Brugg til bjórhátíðar í samvinnu við 
fjölmörg veitingahús. Þýsk blásarasveit, Die Fidelen 
Münchener, var fengin til að spila fyrir gestina og 
Sigurður Björnsson óperusöngvari stjórnaði fjölda-
söng við undirleik sveitarinnar á Rauða ljóninu á 
Eiðistorgi á Seltjarnarnesi. Í tilefni hátíðarinnar var 
framleiddur sérstakur októberfest-bjór og var hann 
seldur í útsölum ÁTVR allan október.

Bjórhátíðir voru ekki aðeins bundnar við höfuð-
borgarsvæðið heldur voru þær um tíma haldnar víðar 
um land. Fyrirhuguð bjórhátíð á Akureyri 8. til 16. 
október 1993 var kynnt þannig í fréttatilkynningu:

Bjórhátíðin á Akureyri verður sett að  þýskum 
sið í miðbæ Akureyrar í dag kl. 17 þegar október-
bjórnum verður ekið í kerru sem dregin er af 
hestum. Hornaflokkur Akureyrar leikur undir 
stjórn Roars Kvams og sungnir verða léttir þýskir 
slagarar með aðstoð Aðalsteins Bergdals leikara 
og söngvara. Gestum verður gefið að smakka 
Prezels, þýskt brauð sem vinsælt er með öli.
– – –

Byrjað verður á veitingastaðnum Við Pollinn 
kl. 22, hálftíma síðar verður bjórtunna opnuð í 
Blómahúsinu, þá verður haldið á Café Karólínu 
og síðan í Sjallann kl. 22.30.966

Morgunblaðið greinir frá því 
5. október 1993 að íslenska 
bjórhátiðin sé að hefjast.
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Víking-Brugg fitjaði upp á annarri nýjung sem var 
af allt öðrum toga með því að setja á markað dósir 
með prentuðum ábendingum: „Víking Brugg vill 
benda á að áfengisneysla barnshafandi kvenna getur 
valdið fósturskaða og að neysla áfengis og stjórnum 
ökutækja eða annarra tækja fara ekki saman.“ Tveir 
þingmenn Alþýðuflokksins fluttu frumvarp til laga 
um að umbúðir undir áfengi yrðu merktar viðvörun 
líkt og lögbundið er í Bandaríkjunum. Frumvarpið 
hlaut ekki afgreiðslu en Víking-Brugg tók þá ákvörð-
un að verða á undan Alþingi að samþykkja slíkar 
merkingar.967

Áætlað hlutfall áfengis sem var selt á veitingastöð-
um hækkaði úr 11% í 21% frá 1980 til 1986. Þetta 
hlutfall var orðið 24% árið 1997 og hefur að mestu 
haldist óbreytt síðan.968 Sterkir drykkir blandaðir með 
gosi voru helstu drykkirnir á skemmtistöðunum og 
vínneysla var lítil nema þegar fólk fór út að borða. 
Sumir veitingastaðir seldu heldur ekki vín í glösum, 
svo að þeir sem ekki vildu kaupa heila vínflösku völdu 
þá frekar einn einfaldan eða tvöfaldan asna. Bjórinn 
varð strax vinsæll á veitingastöðunum. Nokkrar 
bjórkrár hafa fest sig í sessi en algengt er að veitinga-
hús séu í raun samblanda kaffihúss, bars og nætur-
klúbbs.

bjórinn slær í gegn
Segja má að brennivínsþjóðin hafi breyst í bjórþjóð 
á einni nóttu. Árið 1988 seldi ÁTVR sterkt áfengi 
sem svaraði 3,5 lítrum af hreinum vínanda og létt vín 
sem svarað einum lítra af vínanda á hvern íbúa 15 
ára og eldri. Á milli áranna 1988 og 1989 minnkaði 
sala á léttum vínum í 0,8 lítra og sala á sterku áfengi 
dróst saman í 2,8 lítra og hafði ekki verið jafn lítil 
síðan 1969. Árið 1989 samsvaraði sala á bjór, sem þá 
hafði verið í sölu í 10 mánuði, samtals 1,9 lítrum af 
hreinum vínanda. Heildarsala á milli áranna 1988 og 
1989 jókst því um 23% og hækkaði úr 4,5 lítrum í 5,5 
lítra af hreinum vínanda. Slík söluaukning á áfengi 
var einsdæmi.

Árið 1988 var hlutfall þess áfengis sem ÁTVR 

seldi í formi sterks áfengis (reiknað í hreinum vín-
anda) 77% og léttra vína 23%. Árið 1989 hafði hlutfall 
sterks áfengis lækkað í 52%, léttvíns í 14% og hlut-
fall bjórs var 34%. Á næstu árum hélt hlutfall sterku 
drykkjanna áfram að lækka og árið 2007 var það 20%, 
léttvíns 27% en hlutfall bjórs var komið í 53%.

Á árunum 1988 til 1993 var efnahagslægð í landinu 
og frá 1987 til 1993 minnkaði kaupmáttur um 25%. 
Bjórinn kom því á tímum efnahagslegra erfiðleika og 
þegar nýjabrumið var farið af honum minnkaði salan 
næstu ár. Þrátt fyrir minnkandi kaupmátt varð áfeng-
issalan samt aldrei jafn lítil og hún hafði verið áður en 
bjórinn var lögleiddur. Um leið og kaupmáttur jókst 
aftur, fór áfengissala vaxandi og var komin í 7,5 lítra 
af hreinum vínanda á hvern íbúa 15 ára og eldri árið 
2007. Spáin um að bjór myndi leiða til mikillar aukn-
ingar á heildarneyslu áfengis gekk því eftir.

Á fyrstu árunum eftir að bjórsala var leyfð dró 
úr sölu bjórs í Fríhöfninni, en bjór var ekki seldur 
þar fyrstu þrjá mánuði ársins 1990.969 Erfitt er að 
meta hversu mikil áhrifin af löglegri bjórsölu voru á 
smygl og heimabruggaðan bjór sem eitthvað var um. 
Heimabruggið minnkaði trúlega og smyglið líka, en 
í október 1989 fann Tollgæslan þó vodka í olíutanki 
og bjór sem falinn var í undirstöðum löndunarkrana 
um borð í flutningaskipinu Hauki, sem var að koma 
frá Belgíu.970 Á næstu árum komu upp fjölmörg 
smyglmál og mikið var um brugg og landagerð á 
árunum frá 1992 til 1995. Árið 1992 lokaði lögreglan 
36 „bruggverksmiðjum“ á landinu og frá september 
1994 og fram í maí 1995 upprætti hún 26 „bruggverk-
smiðjur“ á svæðinu frá Selfossi til Suðurnesja.971 Trú-
legt er að minnkandi kaupmáttur hafi haft þau áhrif 
að eftirspurn jókst eftir ódýrara áfengi en bjórnum 
sem seldur var í verslunum ÁTVR.

Bandaríski félagsfræðingurinn Joseph Gusfield 
hefur fjallað um hvernig neysla áfengis markar skil 
á milli frítíma og vinnu.972 Í löndum þar sem hvorki 
vín né bjór er drukkið á vinnutíma verður einn bjór 
eftir vinnu ekki bara hressing heldur líka tákn um að 
frítíminn sé hafinn og vinnudeginum lokið. Í deil-
unum um bjórinn óttuðust margir að bjórinn myndi 
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Hópur ungra manna fagnar 
bjórnum.

þurrka þessi skil út og að bjór yrði drukkinn á vinnu-
stöðum. Venjurnar í kringum bjórinn voru nokkurn 
tíma að mótast en reyndin varð sú að bjórdrykkja á 
vinnustöðum varð aldrei almenn og bjórneysla hefur 
að mestu verið bundin við frítíma. Þótt bjórinn yrði 
líka vinsæll kráardrykkur hefur sala á bjór í vínbúð-
unum alltaf verið miklu meiri en salan til veitinga-
húsa. Í upphafi bjórsölunnar jókst sala bittera, svo 
að einhverjir tóku upp danska siðinn að drekka bjór 
og snafs. Slíkir siðir urðu þó ekki almennir. Aftur á 
móti varð bjórinn fljótlega hluti af grillvenjum lands-
manna og heimsmeistaramót í handbolta og aðrir 
stórviðburðir í íþróttaheiminum hafa alltaf aukið 
bjórsölu.

Í kjölfar bjórsins jókst unglingadrykkja og tíðni 
ölvunar, sérstaklega meðal pilta á aldrinum 15–19 
ára. Orðræðan um bjórinn þar sem rætt var um 
kosti hans og galla virðist hafa örvað ungt fólk til 
áfengisneyslu. Við þessu var brugðist með öflugu 
forvarnarstarfi sem hafði þau áhrif að 14 árum eftir 
að bjórinn kom hafði áfengisneytendum á aldrinum 
15–16 ára fækkað og almennt drukku þeir minna. 
Hins vegar hafði sá hópur sem drakk reglulega aukið 
neysluna. Þannig hafði orðið pólun í áfengisneyslu 
unglinga.973

Yfirlit
Með því að heimila sölu á bjór gerði Alþingi mestu 
breytingu á áfengislöggjöfinni síðan árið 1935. Bann-
árunum var endanlega lokið og sala á bjór skyldi háð 
sömu skilyrðum og sala á öðru áfengi. Fjármálaráðu-
neytið og forstjóri ÁTVR tóku ákvarðanir varðandi 
bjórsöluna, um skattlagningu, minnstu sölueiningar, 
styrkleika bjórs og tegundaval. Miklir hagsmunir 
voru í húfi eins og skýrt kom í ljós í hatrömmum 
deilum um val á erlendum bjórtegundum. Í fyrstu var 
innlenda bjórnum hyglað á kostnað hins innflutta en 
slíkri mismunun var hnekkt með EES-samningnum. 
Bjórsalan hafði mikil áhrif á starfsemi ÁTVR og 
umsvif fyrirtækisins jukust til muna þar sem meiri 
eftirspurn varð eftir bjór en öðru áfengi. Skýringin á 
mikilli aukningu á áfengissölu frá 1988 til 2008 lá í 
stöðugt vaxandi bjórneyslu.

Skiptin úr sterku áfengi og yfir í bjór voru auðveld 
vegna þess að bjórinn var nýjung og tákn um breytta 
tíma. Bjór varð algengasti áfengi drykkurinn meðal 
allra þjóðfélagshópa og drukkinn við tilefni þar sem 
áfengi hafði ekki verið haft um hönd á árum áður. 
Bjórinn gerði áfengisneyslu hversdagslegri en hún 
hafði áður verið. Nýir drykkjusiðir eins og kráar-
drykkja, vín með mat og lítils háttar áfengisneysla af 
minnsta tilefni voru að festast í sessi. Nýju siðirnir 
komu þó ekki í stað þeirra gömlu og enn var áfengi 
drukkið í ölvunarskyni. Segja má að bjórinn hafi fært 
áfengisneysluvenjur Íslendinga nær drykkjuvenjum 
þjóðanna í Norður-Evrópu, en dagleg neysla áfengra 
drykkja, hvort sem er með mat eða sem hressing varð 
ekki siðvenja.
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18. framleiðsla og innkaup

innfluttur spíri og íslenskar 
uppskriftir
Samkvæmt lögum hafði ÁTVR einkaleyfi til fram-
leiðslu áfengra drykkja og gat ekki framselt það. Þetta 
fyrirkomulag var við lýði allt til ársins 1986 þegar 
áfengislögunum var breytt og einkaleyfið afnumið. 
Leynd hvílir allajafna yfir uppskriftum að áfengum 
drykkjum en framleiðsla ÁTVR fólst í að blanda 
bragðefnum í spiritus fortis og vatn. Brennivínið 
hafði verið í framleiðslu síðan 1935 og var elsta varan 
sem ÁTVR framleiddi. Smám saman bættust fleiri 
tegundir við og í febrúar árið 1989 voru í framleiðslu: 
Brennivín, Gamalt brennivín, Aquavitae, Gamalt 
aquavitae, Óðalsbrennivín,  Hvannarótar-brennivín, 
Kláravín, Tindavodka, Eldurís, Dillon lávarður og 
Sénever blár sem öll voru 40,0% að styrkleika. Íslensk-
ur krækiberjalíkjör sem var 35,9% að styrkleika var 
líka til sölu þótt framleiðslu á honum hafi verið hætt 
vegna lítillar eftirspurnar.

Starfsmenn ÁTVR áttu hugmyndina að því að 
hefja framleiðslu á áfengum drykkjum samkvæmt 
íslenskum uppskriftum, sem væru sérstaklega ætlaðir 
ferðamönnum sem minjagripir og gjafir. Í júlí 1990 
hóf ÁTVR að framleiða tvær nýjar tegundir og voru 
drykkjunum valin nöfn með tilvísun til íslenskrar 
náttúru: Hekluglóð var snafs, 40% að styrkleika, og 
Merkurdögg grænleitur líkjör, 25% að styrkleika. 
Bragðefnið í hann var fengið úr jurtum sem uxu í 
Þórsmörk.

Nokkrir drykkir eins og sérrí, púrtvín, og messu-
vín voru keyptir inn í stórum skömmtum og átappað 
hjá ÁTVR. Þessu var þó hætt þar sem átöppun varð 
óhagkvæm og auknar kröfur voru gerðar til hreinlæt-

is. Þær gæðakröfur voru gerðar að spíri væri fluttur 
frá verksmiðju til framleiðenda áfengis og lyfja í lok-
uðum, innsigluðum umbúðum. Leitað var tilboða í 
spíra sem varð að vera kornspíri en ekki sykur- eða 
kartöfluspíri. Mest af spíranum var keypt af De danske 
spritfabrikker en eitthvað var líka keypt frá Finnlandi.

Fulltrúar frá bandaríska fyrirtækinu Glenmore 
Distilleries Company, í Louisville í Kentucky, höfðu 
óskað eftir samvinnu við ÁTVR um framleiðslu og 
sölu á vodka. Árið 1986 tókust samningar á milli 
ÁTVR og Glenmore um framleiðslu og sölu á vodka 
undir nafninu Eldurís. Fram til þessa hafði fram-
leiðsla ÁTVR miðast við heimamarkað og fyrirtækið 
hafði ekki áður gert hliðstæðan samning, þar sem 
stefnt var að því að selja Eldurís á Bandaríkjamarkaði, 
þótt vodkinn yrði líka til sölu á innlendum markaði. 
Verkaskiptingin var þannig að ÁTVR sá um sölu á 
íslenska markaðnum, sölu til skipa og flugfélaga, 
Fríhafnarinnar og varnarliðsins, en bandaríska fyrir-
tækið einbeitti sér að sölunni erlendis. ÁTVR taldi 
að samningarnir við Glenmore væru hagstæðir og til 
framdráttar fyrirtækinu, ríkissjóði og ferðamanna-
iðnaði á Íslandi. Að höfðu samráði við utanríkis-
ráðuneytið voru nokkrar flöskur af Eldurís sendar til 
sendiráða Íslands til kynningar og vonast var til að 
(erlendum) gestum líkaði vel.974 Markmiðið var að 
leggja áherslu á ímynd Íslands sem ómengaðs lands 
og lands menningar og lista.

Árið 1986, sama ár og ÁTVR hóf framleiðslu á 
vodkanum Eldurís, var breytt lögum nr. 63/1969 um 
verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf og einka-
leyfi til framleiðslu var afnumið. Inn í lögin kom 
nýtt ákvæði sem heimilaði fjármálaráðherra að veita 
einkaaðilum leyfi til að blanda og átappa áfengi. Í 
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lögunum var gert ráð fyrir að ríkið gæti verið aðili 
að slíkum fyrirtækjum en eftirlit með starfseminni 
væri á vegum ríkisins. Þótt ráðherra hefði fengið 
heimild til að veita einkafyrirtækjum leyfi til fram-
leiðslu áfengis var gert ráð fyrir því að ÁTVR héldi 
áfram sinni eigin framleiðslu. Þegar lögin komu til 
framkvæmda var búið að stofna íslensk fyrirtæki 
sem framleiddu áfengi, en þau urðu að hafa starf-
semina erlendis vegna þess að ÁTVR hafði einka-
leyfi á framleiðslunni hér á landi. Með því að afnema 

einkaleyfið var Alþingi að efla íslenskan áfengis-
iðnað.

Sproti h.f., sem var í eigu nokkura Íslendinga, 
hafði stofnað fyrirtækið Icy of Iceland í Bretlandi 
árið 1986. Tilgangur félagsins var framleiðsla og sala 
á áfengi, einkum fyrir erlendan markað.975 Fyrirtækið 
hafði samið við Barton International í Skotlandi um 
framleiðslu á Icy Vodka. Sproti h.f. hafði kynnt fram-
leiðsluna erlendis og notið til þess aðstoðar Útflutn-
ingsmiðstöðvar iðnaðarins. Strax og búið var að breyta 

Merkurdögg og Hekluglóð 
voru nýjar tegundir í fram-
leiðslu ÁTVR sem fengu 
nöfn með tilvísun í íslenska 
náttúru.
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lögunum og heimila framleiðslu á áfengi hér á landi, 
óskaði Sproti h.f. eftir leyfi til að blanda og setja á flösk-
ur áfengi á Íslandi. Fyrirtækið leitaði eftir samstarfi við 
ÁTVR en hugmyndir Sprota h.f. voru þær að ÁTVR 
nýtti tæki sín til framleiðslu á Icy vodka og yrði þar 
með eins konar verktaki. Forsvarsmenn Sprota vildu 
stofna til viðræðna um kaup á átöppunardeild ÁTVR 
með það í huga að stofna öflugt drykkjarvörufyrirtæki. 
Gert var ráð fyrir því að fyrirtækið yrði að meirihluta 
í eigu Íslendinga en erlend stórfyrirtæki gætu átt hlut 
í fyrirtækinu. Hugmyndin var að efla áfengisiðnað á 
Íslandi með þátttöku í vöruþróun, hönnun, blöndun, 
átöppun og gæðaeftirliti, með sérstakri áherslu á 
markaðs- og sölustarfsemi erlendis. Sproti h.f. stefndi 
að því að framleiða vodka á Íslandi og koma á samstarfi 
við bandarísk stórfyrirtæki um dreifingu í Bandaríkj-
unum, því að þar er stærsti vodkamarkaðurinn. Fram-
leiðslan var því fyrst og fremst hugsuð til útflutnings. 
Gert var ráð fyrir þeim möguleika að ríkið yrði minni-
hlutaeigandi í félaginu.976

Á sama tíma og Sproti h.f. leitaði eftir samstarfi 
við ÁTVR var ÁTVR þegar í viðræðum við Glenmore 
Distilleries Company um framleiðslu og sölu á vodka. 
ÁTVR taldi því ekki tímabært eða viðeigandi að ræða 
samstarf við Sprota h.f. á meðan viðræður við Glen-
more Distilleries stæðu yfir.977 Þessum röksemdum 
hafnaði Sproti h.f. og lagði áherslu á að mikilvæg-
ara væri að efla samvinnu við innlend fyrirtæki en 
erlenda aðila. Þá hefði Sproti h.f. unnið mikið braut-
ryðjendastarf erlendis og markaðssamstarfið erlendis 
væri við trausta dreifingaraðila.978 Þótt stefnt væri að 
því selja mestan hluta Icy vodkans erlendis var líka 
gert ráð fyrir honum á íslenska markaðnum. Við-
skiptahugmyndir Sprota voru því þær sömu og ÁTVR 
og Glenmore Distilleries Company voru að vinna að.

Icy Vodka var framleiddur af bresku fyrirtæki, 
Barton Ltd., og í Bretlandi var það flokkað sem bresk-
ur vodki. Á Íslandskynningu í Gautaborg árið 1988 
var Icy vodka þó kynntur sem íslensk vara og voru 
flöskurnar með merkingum ÁTVR. Á þessum tíma 
var talið að áfengur drykkur teldist innlend fram-
leiðsla ef meirihluti hans væri íslenskt vatn en svo var 

ekki í þessu tilviki. ÁTVR gerði því athugasemdir við 
þetta.979

Í nóvember 1988 fékk Sproti h.f. starfsleyfi frá 
fjármálaráðuneytinu til að framleiða áfenga drykki 
á Íslandi til útflutnings og fyrir innanlandsmarkað. 
Áfengið mátti eingöngu selja til ÁTVR, úr landi eða í 
forðageymslur skipafélaga og flugfélaga, Fríhafnar og 
varnarliðs. Umbúðir allra áfengra drykkja sem seldir 
voru í verslunum ÁTVR og til veitingahúsa urðu að 
hafa merki ÁTVR. Sproti hf. flutti inn vínanda frá 
Írlandi en Mjólkursamlagið í Borgarnesi framleiddi 
Icy vodka fyrir Sprota. Icy vodka sem framleiddur 
var í Skotlandi hafði verið markaðssettur í Banda-
ríkjunum árið 1989 með þokkalegum árangri og því 
var ákveðið að hefja markaðssetningu á Icy vodka frá 
Borgarnesi á Íslandi. Nú var komin upp sú staða að 
Icy vodka var framleiddur fyrir Sprota bæði í Skot-
landi og í Borgarnesi. ÁTVR vildi ekki selja tvær 
tegundir af vodka undir sama merki og taldi það 
ekki samrýmast góðum viðskiptaháttum. Af þessu 
spruttu deilur sem lyktaði þannig að fjármálaráðu-
neytið leyfði að báðar tegundirnar yrðu seldar sem 
sama merki til ársloka 1989. Forsvarsmenn Sprota 
h.f. töldu að Icy vörumerkið fengi ekki eðlilega og 
jákvæða meðferð í starfsemi ÁTVR þar sem Eldurís 
hefði þar forgang. Þeir bentu á að Icy væri lögverndað 
íslenskt vöruheiti en Eldurís amerískt vörumerki.980 
Miklu fé hafði verið varið í markaðsrannsóknir, vöru-
þróun, hönnun og framleiðslu á nýrri flösku og því 
þurfti að verðleggja vodkann í samræmi við þennan 
kostnað. Íslenskt brennivín hafði alltaf verið verðlagt 
með öðrum hætti og lægra en annað áfengi. Önnur 
íslensk framleiðsla á áfengum drykkjum naut hins 
vegar engra forréttinda. Icy vodka gat því ekki notið 
jafnræðis við íslenskt brennivín en naut jafnræðis við 
aðra framleiðslu ÁTVR.

Verslunarráð Íslands blandaðist inn í deilurnar um 
vodkann þar sem ÁTVR var nú komið í samkeppni 
við einkaaðila um framleiðslu á vodka. Verslunarráð-
ið spurði í bréfi til ÁTVR hvort fyrirtækið hefði ein-
hverja markaðsstefnu varðandi Eldurís á innanlands-
markaði og hvort starfsmönnum hefðu verið gefin 

Skjaldarmerki írsk-ensku 
Dillon-ættarinnar prýðir 
íslensku ginflöskurnar. 
Nafnið og skjaldarmerkið 
á merkimiðunum á flösk-
unum er fengið að láni frá 
Dillon-ættinni í Englandi. 
Dillon lávarður átti frægt 
ástarævintýri á Íslandi á 
 árunum 1834–1835.
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fyrirmæli um að halda þessari tegund fram frekar en 
öðrum. Ennfremur taldi Verslunarráðið óeðlilegt að 
bjóða Eldurís til sölu í fleiri stærðarflokkum en keppi-
nautum var heimilt að gera.981

Innflutningur á vínanda að styrkleika 80% eða 
meira var eftir sem áður aðeins heimill ÁTVR, sem 
hafði eftirlit með framleiðslu annarra. Sproti h.f. 
taldi sig eiga kost á hagstæðari kaupum á vínanda til 
framleiðslu en ÁTVR gat boðið. Að beiðni Sprota h.f. 
pantaði ÁTVR því vínanda fyrir Sprota frá fyrirtæk-
inu Archer Daniels Midland í Bandaríkjunum. Þegar 
spíratankurinn barst til landsins voru forstöðumaður 
innkaupdeildar ÁTVR og forstjóri erlendis. Starfs-
menn deildarinnar gerðu þau mistök að afhenda 
Sprota h.f. alla pappíra er snertu spíratankinn, þar 
með talið innkaupareikninga sem stílaðir voru á 
ÁTVR. Þannig komst á beinn innflutningur Sprota 
h.f. á spíra frá útlöndum og með samþykki fjár-
málaráðuneytisins hélst þetta fyrirkomulag við lýði 
allt fram til ársins 1995. Þessi innflutningur var ekki 
í samræmi við lög og ÁTVR reyndi án árangurs að 
koma honum í þann farveg sem lögin gerðu ráð 
fyrir.982

Á árunum 1994–1995 fengu Héraðsskógar, sem 
var dótturfyrirtæki Mjólkursamlags Kaupfélags Hér-
aðsbúa, leyfi til framleiðslu áfengra drykkja og gerðar 
voru tilraunir til að búa til birkivín í mjólkurstöðinni 
á Egilsstöðum.983 Þessi tilraunavíngerð tókst ekki sem 
skyldi og birkivínið fór aldrei í sölu. Fleiri hafa gert 
tilraunir með íslensk vín og berja- og rabbarbaravínið 
Kvöldsól var framleitt á Húsavík.984

framleiðsludeildin seld
Þegar einkaréttur ríkisins á framleiðslu áfengis var 
afnuminn fékk ÁTVR heimild til eignaraðildar í 
fyrirtækjum sem höfðu fengið leyfi til áfengisfram-
leiðslu. Til slíkrar eignaraðildar kom ekki, þar sem 
ríkisstjórn Davíðs Oddssonar 1991–1995 hafði á 
stefnuskrá sinni að einkavæða ríkisfyrirtæki þar sem 
samkeppni væri til staðar.985 Sérsök ráðherranefnd 
hafði með höndum yfirstjórn einkavæðingarinnar en 

framkvæmd hennar var í höndum sérstakrar þriggja 
manna framkvæmdanefndar um einkavæðingu.986 
Það lá því beint við að selja framleiðsludeild ÁTVR 
og var auglýst eftir tilboðum í hana vorið 1992. Inn-
kaupastofnun ríkisins sá um að afla tilboða í fram-
leiðslutæki, vöruheiti og uppskriftir að Brennivíni, 
Óðalsbrennivíni, Hvannarótarbrennivíni, Gömlu 
brennivíni, Kláravíni, Tindavodka og Dillons gini. 
Alls bárust 10 tilboð og var framleiðsludeildin seld 
á 15 milljónir króna til Halldórs Kristjánssonar, eins 
af eigendum fyrirtækisins Rekís hf. Innifalið í kaup-
samningnum voru framleiðslutæki, lager, vöruheiti 
og uppskriftir ÁTVR987. Vöruheitið, vörubirgðir og 
uppskriftin að Eldurís var í eigu Glenmore Distilleries 
Company sem skömmu síðar hætti þeirri framleiðslu 
og seldi Rekís h.f í Reykjavík hinn 6. ágúst 1992.988

ÁTVR hætti allri framleiðslu á áfengi 26. júní 

1992. Brennivín hafði þá verið framleitt síðan 1935 
og var vinsælasti drykkurinn sem ÁTVR framleiddi. 
Eldhaka hf. tók síðan við og framleiddi brennivín. 
ÁTVR hélt hins vegar áfram að flytja inn spírann og 
gera á honum gæða- og styrkleikamælingar.

Framleiðsludeild ÁTVR var því í hópi fyrstu ríkis-
fyrirtækjanna sem voru seld í einkavæðingarátak-
inu sem hófst í fyrstu ríkisstjórn Davíðs Oddssonar 
og hélt áfram næstu ár. Önnur ríkisfyrirtæki seld 
árið 1992 voru Prentsmiðjan Gutenberg, Ríkisskip 
(eignir), Ferðaskrifstofa ríkisins hf., Jarðboranir hf., 

Höskuldur Jónsson  forstjóri 
ÁTVR afhendir Guðmundi 
Magnússyni þjóðminjaverði 
brennivínsflösku til varð-
veislu þegar ÁTVR hætti 
framleiðslu brennivíns árið 
1992. Brennivín hafði verið 
framleitt frá 1935.
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Menningarsjóður (eignir), Þróunarfélag Íslands hf, 
og Íslensk endurtrygging hf.

Þótt framleiðsludeildinni væri lokað þurfti ekki að 
segja starfsfólki upp störfum heldur voru því boðin 
störf í öðrum deildum. Ekki kom til neinna mótmæla 
en starfsmönnum þótti engu að síður eftirsjá að fram-
leiðslunni. Þegar ÁTVR hætti framleiðslu voru í gildi 
fimm leyfi til framleiðslu áfengra drykkja og voru þau 
í höndum eftirtalinna fyrirtækja: Sproti h.f, Eldhaka 
h.f, Héraðsskógar, Ölgerðin Egill Skallagrímsson h.f 
og Víking-Brugg.

Útflutningur
Framleiðsla áfengis hjá ÁTVR var fyrst og fremst 
hugsuð fyrir heimamarkað en nokkrar tilraunir voru 
þó gerðar til útflutnings. Samstarf ÁTVR við banda-
ríska fyrirtækið Glenmore Distilleries Company 
byggðist á því að flytja út vodka. Eigendur Sprota h.f. 
höfðu líka vænst þess að útflutningur áfengra drykkja 
gæti verið arðbær atvinnugrein og bæði fyrirtækin 
reyndu að koma vodka í sölu í Bandaríkjunum.

Víðar mátti reyna fyrir sér og vegna góðra tengsla á 
milli norrænu einkasalanna voru sýnishorn af nýjum 
drykkjum send til áfengiseinkasalanna á Norðurlönd-
um. Vonast var til gagnkvæmni í viðskiptum þar sem 
hið sænska Absolut vodka og Finlandia og Kosken-
korva frá Finnlandi höfðu náð vinsældum á Íslandi.989 
Kynning og sala á Eldurís til Norðurlandanna varð þó 
aldrei mikil. Aftur á móti stóð Glenmore fyrir miklu 
kynningar- og söluátaki á íslenska vodkanum Eld-
urís í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna. Bandaríski 
vodkinn Smirnoff var á þessum árum langmest seldi 
vodkinn í Bandaríkunum en íslenski vodkinn þurfti 
að keppa við heimsþekkt vörumerki eins og Absolut, 
sovéska vodkann Stolichnaya og Finlandia. Reynt 
var að kynna Eldurís sem „mjög sérstakan vodka frá 
mjög sérstöku landi“. 

Í nokkur ár gaf ÁTVR The Icelandic American 
Association í Suður-Kaliforníu nokkrar flöskur af 
Eldurís til kynningar á þorrablóti félagsins, sem 
mæltist mjög vel fyrir meðal brottfluttra Íslendinga.991

Donna-Ann P. Hayden, 
kynningarfulltrúi Glenmore 

Distillieries Company 
með Eldurís flösku sem 

var markaðssett í Banda-
ríkjunum sem sérstakur 
vodki frá sérstöku landi. 

DV 21.10.1988.

Donna-Ann P. Hayden, kynningarfulltrúi hjá 
Glenmore í viðtali við DV:

Þess vegna kynnum við Eldurís sem mjög 
sérstakan vodka frá mjög sérstöku landi. Þannig 
reynum við að ná markaðssérstöðu og ég tel að 
okkur hafi tekist það býsna vel. Sá þjóðfélags-
hópur, sem við reynum að fá til að kaupa Eld-
urís, er þess vegna fólk sem er vel menntað og 
fjárhagslega stöndugt. Þetta er gjarnan fólk sem 
breytir örðruvísi en hinn breiði fjöldi. Það vill 
kynnast einhverju nýju og spennandi. Það efnir 
hugsanlega til kvöldverðar og býður upp á hinn 
sérstaka vodka Eldurís á eftir. Það getur verið 
að það ræði um hið stórbrotna land í norðri, 
Ísland, í leiðinni. Það er á þessum markaði sem 
við keppum.990
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Árið 1990 var reynt að selja íslenskt brennivín í 
lítraflöskum í verslunum Aldi, sem er ein stærsta 
verslunarkeðjan á Spáni. Reyndin varð sú að það voru 
helst Íslendingar og aðrir Norðurlandabúar á Spáni 
sem keyptu brennivínið. Flaskan kostaði um 900 
krónur en á Íslandi kostaði þriggja pela flaska 2340 kr. 
Þrátt fyrir lágt verð á íslenskan mælikvarða mistókst 
þessi tilraun þar sem sala á brennivíni í svo stórum 
umbúðum var lítil sem engin.992

Íslenska sendiráðið í Osló aðstoðaði árið 1995 
fyrirtækið Eagle Security við markaðssetningu 
brennivíns í Noregi. Fyrirtækið hafði aðsetur í Osló 
en var að mestu í eigu íslenskra aðila. Reynt var að 
koma íslensku brennivíni í sölu á grunnlista hjá 
norska Vinmonopolet og gera þannig kaup á brenni-
víni auðveldari í útibúum Vinmonopolet. Vísað var 
til þess að norskt ákavíti væri selt á útsölustöðum 
ÁTVR án þess að gagnkvæmni ríkti hvað varðar sölu 
á íslensku brennivíni í Noregi. Kjell Frøslid forstjóri 
Vinmonopolet hafnaði þessari beiðni og greindi frá 
því að engin eftirspurn væri eftir íslensku brennivíni 
í Noregi. Íslenski vodkinn Eldurís hefði verið seldur 
í verslunum Vinmonopolet i Noregi frá 1988 til 1990 
en salan verið svo lítil að henni var hætt. Tegundirnar 
Svartidauði og Brennivín frá Eldhaka væru á við-
bótarlista hjá Vinmonopolet og viðskiptavinir gætu 
pantað þær.993

Sala á íslensku áfengi erlendis gekk því illa og 
íslenskur áfengisiðnaður varð hvorki gjaldeyris-
skapandi né bjó til ný atvinnutækifæri, enda mikil 
samkeppni á erlendum áfengismarkaði. Kaupendur 
íslensks áfengis erlendis virðast aðallega hafa verið 
Íslendingar búsettir í útlöndum.

Eftirlit með framleiðslu annarra
Frá og með 1. mars 1989 þegar bjór var leyfður, kom 
það í hlut ÁTVR að hafa eftirlit með framleiðslu og 
birgðum af áfengum bjór. Til að sinna þessu verkefni 
réð ÁTVR sérstaka eftirlitsmenn. ÁTVR hafði eftir-
lit með innlendri framleiðslu bæði bjórs og sterkra 
drykkja en hafði engin afskipti af útflutningi þeirra. 

Eftirlitsmennirnir fylgdust með framleiðslu, notkun 
spíra og stöðu lagers hjá hverjum framleiðanda. 
Mikið var í húfi fyrir framleiðendur að starfsstöðvar 
þeirra uppfylltu öll skilyrði því að ella gátu þeir misst 
starfsleyfi sín. Eitthvað var um að því væri hótað en 
aldrei kom til þess að framleiðsla stöðvaðist. ÁTVR 
fylgdist líka með framleiðslunni hjá Rekís sem eign-
aðist framleiðsludeild ÁTVR þegar hún var seld.

Í nokkur ár var ÁTVR því bæði viðskiptavinur 
og eftirlitsaðili áfengisframleiðenda. Með reglugerð 
nr. 585/1995 var eftirlitið flutt til ríkisskattstjóra sem 
hefur síðan 1. febrúar 1996 haft eftirlit með fram-
leiðslu og átöppun áfengis.

Með lögunum frá 1986, sem heimiluðu að einka-
fyrirtæki gætu fengið leyfi til að framleiða sterkt 
áfengi, var eftirlit með framleiðslu áfengis falið 
ÁTVR. Vegna deilnanna á milli Sprota h.f. og ÁTVR 
ákvað fjármálaráðuneytið hins vegar að ÁTVR sinnti 
ekki eftirliti með framleiðslu og birgðum Sprota h.f. 
heldur var það falið sýslumanni Borgarfjarðar- og 
Mýrasýslu.994

ÁTVR þurfti ekki eingöngu að hafa eftirlit með 
innlendri framleiðslu, heldur var líka nauðsynlegt að 
fylgjast með gæðum allra áfengra drykkja sem fluttir 
voru til landsins. Til að auka á öryggið voru vín frá 
löndum sem hafa takmarkað eftirlit með vínfram-
leiðslu sinni keypt í gegnum einkasölur í Svíþjóð sem 
ráða yfir mjög öflugum rannsóknastofum þar sem t.d. 
er fylgst með aukaefnum í víni.

innkaup
Milljónir áfengistegunda eru framleiddar í heiminum 
og alltaf hefur verið vandasamt að ákveða hvaða 
tegundir á bjóða til sölu. Lengi vel voru engar skrif-
legar reglur til um hvernig ætti að velja vörutegundir 
til sölu í verslunum ÁTVR, valið var ákvörðunarefni 
forstjóra. Innkaupastjóri sá um innkaup og keypti 
vörur beint af framleiðendum erlendis frá og flutti til 
landsins. Mikið var í húfi að vanda vöruval og tryggja 
gæði. Þekkt eru dæmi um að vínflöskur séu ranglega 
merktar þannig að einföld vín eru merkt sem væru 
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þau fín og dýr vín. Mikið vínhneyksli varð í Austur-
ríki árið 1985 þegar vínframleiðandi blandaði frost-
legi í vínframleiðslu sem síðan olli því að markaður 
fyrir austurrísk vín hrundi. Árið 1986 dóu 23 einstak-
lingar á Ítalíu eftir að hafa drukkið vín sem vínfram-
leiðandi hafði blandað tréspíra.995 Til að tryggja sig 
gagnvart slíkum svikum fylgdist ÁTVR grannt með 
innkaupastefnu Systembolaget í Svíþjóð sem hafði 
komið sér upp öflugu gæða eftirliti.

Umboðsmenn höfðu það hlutverk að fylgjast 
með markaðinum fyrir hönd framleiðenda og fengu 
greidd umboðslaun frá þeim. Þeir höfðu ekki áhrif á 
val tegunda sem ÁTVR seldi en þeir sáu um að koma 
vörum á framfæri við hótel og veitingahús.

Þegar ÁTVR missti einkaleyfi sitt á innflutningi 
áfengis árið 1994 tóku umboðsmennirnir við honum 
og síðan hefur ÁTVR nær eingöngu keypt vörur af 
innlendum birgjum. Þessi skipan mála hefur átt 
mikinn stuðning birgja sem þurfa aðeins að koma 
vöru sinni á framfæri við einn smásöluaðila.996 Með 
árunum hafa samskipti við áfengisbirgja færst í fast-
mótaðra form.

Reglur um innkaup og sölu áfengis og skilmála í 
viðskiptum við birgja voru settar vorið 1993 en búið 
var að skipa sérstaka vöruvalsnefnd. Þær voru end-
urútgefnar eftir minni háttar lagfæringar litlu síðar. 
Reglurnar voru í anda nýrra stjórnsýslulaga og áttu að 
tryggja gagnsæja stjórnsýslu og jafnræði milli birgja.997 
Þær féllu vel að megininntaki EES-samningsins um 
að allir stæðu jafnt að vígi á markaði innan evrópska 
efnahagssvæðisins. Með reglunum átti að tryggja 
jafnræði birgja og var nýjum áfengistegundum veittur 
greiðari aðgangur að markaðnum. Áfengi var deilt í 
fjóra söluflokka: kjarnaflokk, reynsluflokk, mánaðar-
flokk og sérvalsflokk.998

Kjarni var aðalsöluflokkurinn og þær áfengisteg-
undir sem voru til sölu 1. mars 1994 fóru allar í kjarna. 
Vörur í kjarna voru skráðar á sölulista í a.m.k. eitt ár, 
en næði vara ekki 1% af heildarsölu viðkomandi vöru-
flokks í lítrum talið á undanförnum 12 mánuðum, féll 
hún úr kjarna. Í reynsluflokki voru nýjar vörutegundir 
og næði ný tegund 1% af smásölu viðkomandi vöru-

Reglur um innkaup og skil-
mála i viðskiptum ÁTVR 

við birgja voru settar til 
að tryggja jafnræði birgja 

og koma nýjum áfengis-
tegundum í sölu.
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flokks færðist hún yfir í kjarna að loknu átta mánaða 
reynslutímabili. Mánaðarflokkur var fyrir árstíða-
bundna vöru sem var í boði í stuttan tíma, eins og 
um jól og þorra. Sérvalsflokkur var fyrir vöru sem var 
keypt í mjög takmörkuðu magni til að auka fjölbreytni 
í úrvali. Samkvæmt reglunum þurftu umboðsaðilar að 
sækja um að fá reynslusölu á nýjum áfengistegundum 
sem þeir vildu koma í vínbúðirnar. Áfengi sem ekki 
féll undir ofangreinda flokka mátti sérpanta.

Lítið breyttar voru reglurnar (Innkaupareglur nr. 
796/2002) staðfestar af fjármálaráðuneytinu nokkr-
um árum síðar. Innkaupareglurnar voru svipaðar 
þeim sem settar voru annars staðar á Norðurlöndum 
vegna gildistöku EES-samningsins.

Í umfjöllun Morgunblaðsins í apríl 1994 um mat 
og vín spáði greinarhöfundur því að fyrir neytendur 
myndi hið nýja fyrirkomulag þýða að víntegundum 
í sölu myndi fækka.999 Reyndin varð sú að nýju regl-
urnar leiddu til breytinga á vöruvali en með tímanum 
varð það fjölbreyttara.

Reglur um innkaup hafa verið endurskoðaðar 
en hafa þó í aðalatriðum haldist óbreyttar og sölu-
flokkarnir fjórir hafa haldið sér.1000 Vöruráð, skipað 
sérfræðingum ÁTVR, kom í stað vöruvalsnefndar 
og hafði það umsjón með auknu vali vínbúða og 
með vali á vörum í mánaðar- og sérflokk. Vöruvals-
stefnan byggðist á því að tryggja vöruúrval vínbúða, 

fjölbreytni og gæði vöruvals, gæta jafnræðis gagnvart 
áfengisbirgjum og á samfélagslegri ábyrgð.

Með því að taka fram að ÁTVR ætlaði að forðast 
sölu á vöru sem ýtti undir neyslu yngri aldurshópa 
var verið að bregðast við markaðsfærslu á áfengum 
drykkjum með bragðefnum, oftast þekktum sætu-
efnum, sem höfða sérstaklega til barna.

Sú stefna var tekin að mismikið vöruúrval yrði í 
vínbúðum eftir stærð þeirra og staðsetningu. Í fyrstu 
höfðu aðeins vínbúðin Heiðrún og vínbúðin í Kringl-
unni allar tegundir á boðstólum. Í vínbúðunum á 
Akureyri, Hafnarfirði, Kópavogi (Smáralind) og Sel-
tjarnarnesi eru um 1000 tegundir til sölu. Í öðrum 
vínbúðum eru færri tegundir í boði og í minnstu 
samstarfsverslununum, eins og t.d. í Búðardal, á 
Hólmavík og Kirkjubæjarklaustri, eru um 100 teg-
undir í sölu.

Yfirlit
Eigin framleiðsla ÁTVR á áfengi hafði eingöngu verið 
ætluð fyrir innanlandsmarkað. Tilraunir voru gerðar 
með nýja framleiðslu en vonir um aukna framleiðslu á 
nýjum áfengistegundum bæði fyrir heimamarkað og 
til útflutnings gengu ekki eftir. Erlend markaðfærsla 
reyndist torsótt og samstarf við erlend fyrirtæki varð 
til þess að ÁTVR lenti í samkeppni við einkafyrirtæki 
um útflutning á íslenskum vodka. Þegar einkafyrir-
tæki fengu leyfi til að framleiða áfengi var ÁTVR falið 
eftirlit með framleiðslu þeirra um tíma en fyrirtækið 
var stærsti viðskiptavinur innlendra áfengisframleið-
enda. Framleiðsludeild ÁTVR var fyrsta ríkisfyrir-
tækið sem var selt í einkavæðingarátaki ríkisstjórnar-
innar á tíunda áratugnum. Íslenskt brennivín hafði þá 
verið framleidd allt frá 1935 til 1992. Innkaupareglur 
ÁTVR voru óskráðar og vöruval umdeilt. Með EES-
samningnum 1994 var ÁTVR gert að leggja niður 
heildsölu á áfengi. Þá voru settar vinnureglur um 
vöruval og ágreiningsefnum um þátt ÁTVR í fram-
leiðslu, útflutningi og innkaupum fækkaði. ÁTVR 
hafði nú fengið skýrara hlutverk en færri verkefni.

Stefnumið um samfélagslega ábyrgð:

Að forðast sölu á vöru sem ætla má að ýti undir 
neyslu yngri aldurshópa eða brjóti í bága við 
almennt velsæmi.

Að tryggja að vörur uppfylli ákvæði 
almennra reglna um merkingar og innihalds-
efni.

Að tryggja að umbúðir vöru og áletranir 
uppfylli ákvæði áfengislaga.

„Úr vöruvalsreglum nr. 481/2008 (5.maí 2008)“
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19. „ríkið“ verður vínbúð

Heimild til áfengisútsölu færist til 
sveitarstjórnar

Á níunda áratugnum varð frjálslyndari afstaða 
til áfengissölu til þess að sífellt fleiri sveitarstjórnir 
efndu til atkvæðagreiðslu um opnun áfengisútsölu. 
Á stöðugt fleiri stöðum samþykktu íbúar opnun 
áfengisverslunar. Þótt samþykki íbúa væri forsenda 
þess að leyfilegt væri að reka áfengisútsölu í bæjar-
félaginu var það á endanum ÁTVR sem tók ákvörðun 
á rekstrarlegum forsendum um það hvort og hve-
nær ný vínbúð væri opnuð. Í sumum bæjarfélögum 
lá fyrir samþykki um stofnun útsölu löngu áður en 
ÁTVR taldi það hagkvæmt. Garðabær beið t.d. lengi 
eftir vínbúð eftir að leyfi fyrir henni hafði verið sam-
þykkt. Nýjar áfengisverslanir voru fyrst stofnsettar í 
stærstu bæjunum en seinna á minni stöðum, ef langt 
var í næstu vínbúð. Vínbúðum fjölgaði því fyrst og 
fremst á landsbyggðinni en líka á höfuðborgarsvæð-
inu. Byggðin í kringum Reykjavík hafði vaxið og því 
var eðlilegt að ÁTVR mætti þessari þróun með því 
að opna vínbúðir í nágrannabæjunum Mosfellsbæ, 
Garðabæ, Kópavogi og á Seltjarnarnesi.

Þegar ný áfengislög tóku gildi árið 1998 (nr. 

75/1998) féll niður krafan um að almenna atkvæða-
greiðslu þyrfti meðal íbúa til að opna áfengisútsölu, 
þar sem valdið til þess til að leyfa rekstur áfengissölu 
hafði verið flutt til sveitarstjórnar í viðkomandi sveit-
arfélagi. Með þessari breytingu voru héraðsbönnin 
afnumin og endir bundinn á tímabil hins beina lýð-
ræðis í áfengismálum.

Starfsemi ÁTVR einkenndist þó ekki bara af meiri 
umsetningu eftir að bjórinn kom í sölu, heldur voru 
gerðar umfangsmiklar breytingar á fyrirtækinu.

fjölgun útsölustaða
Eftir að Alþingi ákvað að afnema bjórbannið frá og 
með 1. mars 1989 og selja bjór í verslunum ÁTVR, 
varð starfssemi ÁTVR umfangsmeiri. Bjórinn var 
fyrirferðamikill og óþægilegt fyrir viðskiptavinina að 
flytja hann um langan veg. Mikill þrýstingur var því 
á ÁTVR að opna fleiri útsölur, sérstaklega á lands-
byggðinni. Frá 1980 til 1990 voru opnaðar 10 nýjar 
útsölur, nær allar utan höfuðborgarsvæðisins. Á 
árunum 1994 og 1995 voru engar nýjar verslanir opn-
aðar. Fjármálaráðherra hafði þá sett fram hugmyndir 
um einkavæðingu ÁTVR og því taldi ÁTVR ekki eðli-

Fjöldi vínbúða skipt eftir landsvæðum
Ár Rek. Seltj. Mos. Kóp. Ga. Hfj. R.nes Vest. Vestf. Norð. Aust. Suð. Vestm. Alls

1922 1 1 1 2 1 1 7
1980 3 1 1 2 1 1 9
1990 5 1 1 1 2 1 3 2 2 1 19
2000 5 1 1 1 1 2 5 2 7 6 3 1 35
2005 6 1 1 2 1 1 2 6 3 7 8 7 1 46
2010 8 1 1 2 1 1 2 6 3 7 8 9 1 50
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legt að stofnsetja nýjar verslanir á sama tíma og rætt 
væri um að leggja fyrirtækið niður. Þegar ljóst var að 
áfengissalan yrði áfram í höndum ríkisins, fór ÁTVR 
aftur að vinna að því að opna fleiri vínbúðir. Eftir 
2000 voru flestar nýju vínbúðirnar í nágrannabyggð-
um Reykjavíkur. Frá 2000 til 2010 fjölgaði vínbúðum 
um 15 og í árslok árið 2010 rak ÁTVR 50 vínbúðir.

Árið 1987 voru tekin upp nokkur nýmæli í rekstri 
áfengisverslunarinnar. Gerður hafði verið kaupsamn-
ingur á milli fjármálaráðuneytisins og Kringlunnar 
árið 1985 um opnun vínbúðar í Kringlunni, sem var 
fyrsta stóra verslunarmiðstöðin í Reykjavík. Með þessu 
var verið að færa sölustað áfengis nær annarri verslun 
og þjónustu en tíðkast hafði. Vínbúðin í Kringlunni 
var mjög vel útbúin og strikamerkjakerfið sem þar var 
notað var það fyrsta sem tengdi saman sölu í verslun 
og stöðu í birgðastöð. Vínbúðin í Kringlunni var fyrsta 
sjálfsafgreiðsluverslunin með áfengi og veitti viðskipta-
vininum raunverulegt valfrelsi til að skoða og handfjatla 
vörurnar. Áður hafði viðskiptavinurinn þurft að standa 
fyrir framan afgreiðsluborðið og stama upp erfiðum 
frönskum orðum, svo að stundum var lausnin bara að 
segja við afgreiðslumanninn: „Láttu mig hafa eitthvað 
gott hvítvín“. Neytendurnir gátu nú veitt stjórnendum 
aðhald með vali sínu á einstökum tegundum.

Ásýnd áfengisverslananna var um þessar mundir 
að breytast úr einföldum verslunum í hliðargötum, 
þar sem afgreitt var yfir búðarborð, í íburðarmeiri 
verslanir, gjarnan á góðum stað í verslanamiðstöðv-
um, með sérhönnuðum innréttingum. Þannig var 
ÁTVR að styrkja þjónustuhlutverk sitt með því að 
fegra vínbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu og fjölga 
þeim á landsbyggðinni. Þá tók ÁTVR upp nýtt fyrir-
komulag á sölu áfengis með því að hefja rekstur smá-
verslana eða svokallaðra samstarfsverslana og var sú 
fyrsta stofnsett í Ólafsvík árið 1987.

vínbúðir á höfuðborgarsvæðinu
Þegar vínbúðin í Kringlunni var opnuð í ágúst 1987 
voru þrjár áfengisverslanir fyrir í Reykjavík, að Lindar-
götu 46, Snorrabraut 56 og Laugarásvegi 1. Næsta nýja 

vínbúð var svo opnuð árið 1988 í verslunarkjarnanum 
í Mjódd. Þá var ekki lengur talin þörf fyrir útsöluna 
á Laugarásveginum og var henni lokað sama ár. Með 
tímanum þótti húsnæðið í Mjóddinni óhentugt þar 
sem erfitt var að koma vörum í verslunina og var hún 
flutt að Stekkjarbakka 6 við hlið Garðheima árið 2006.

Vínbúðin í Kringlunni var ekki aðeins viðbót við 
þær áfengisútsölur sem fyrir voru heldur markaði 
hún að mörgu leyti tímamót í sögu áfengisverslunar. 
Auk þess að vera í miðri Kringlu var allt yfirbragð 
verslunarinnar glæsilegra en viðskiptavinir ÁTVR 
áttu að venjast. Styrkur fékkst úr Listskreytingasjóði 
ríkisins til að skreyta veggflöt í versluninni með 
lágmynd Steinunnar Marteinsdóttur. Verkinu valdi 
hún nafnið „Hlátur og grátur“, sem hæfði listaverki 
í áfengisútsölu. Verk Steinunnar markaði upphaf-
myndlistarkynninga í húsakynnum ÁTVR, því að á 
næstu árum voru myndlistarsýningar stundum settar 
upp þegar nýjar vínbúðir voru opnaðar. Í Kringlunni 
voru haldnar nokkrar myndlistarsýningar í anddyri 
vínbúðarinnar, þar sýndu listamenn eins og Guðjón 
Bjarnason, sem opnaði sýningu í forsal verslunar-
innar vorið 1990, Pétur Gautur sýndi ný málverk í 
anddyri verslunarinnar í júní árið 1996 og Guðrún 
Guðjónsdóttir sýndi olíumálverk; kyrralífsmyndir og 
óhlutbundin verk í apríl 2000.

Kringlan og vínbúðin þar drógu þó ekki bara að 
sér listunnendur. Unglingar fóru að sækja í aukn-
um mæli í Kringluna, gjarnan í öðrum tilgangi en 
að versla. Einar I. Halldórsson framkvæmdastjóri 
Kringlunnar skrifaði lögreglustjóranum í Reykjavík 
bréf í janúar 1991 og kvartaði undan því að unglingar 
færu um húsið í hópum með háreysti og látum. Að 
mati framkvæmdastjórans virtist tilgangurinn með 
heimsóknum unglinganna helst vera að sýna sig og 
sjá aðra eða að reyna að kaupa eða láta kaupa fyrir 
sig áfengi. Framkvæmdastjórinn fór þess á leit að lög-
reglan yrði með góða gæslu svo hægt væri að taka á 
þessu framferði unglinganna.

Afrit af bréfinu var sent til Höskuldar Jónssonar 
sem kannaði málið og skrifaði lögreglustjóranum og 
segir það vera „skoðun þeirra verslunarstjóra ÁTVR 

275



sem starfað hafa í Kringlunni að hópferðir unglinga 
þangað standi í engu sambandi við tilraunir til að 
kaupa áfengi. Þeir unglingar sem leita eftir kaupum 
á áfengi forðast yfirleitt að vera í hópum og liggja til 
þess augljós rök“1001.

Áfengisútsala var opnuð í ófullkomnu húsnæði 
að Stuðlahálsi 2 í Reykjavík, 1. mars 1989, sama dag 
og bjórinn kom í áfengisverslanir. Hún hlaut nafnið 
Heiðrún og varð strax langstærsta verslunin með 
mesta vöruúrvalið. Þar voru um 2200 vörutegundir á 
boðstólum í árslok 2007.

Þröngt var orðið um áfengisverslunina á Snorra-
brautinni og aðkoma að húsinu var ekki sérlega greið. 
Henni var því lokað árið 1990 þegar búið var að finna 
húsnæði fyrir nýja og rúmbetri verslun með nóg 
bílastæði. Mikligarður hafði verið stofnaður upp úr 
KRON og var stærsta verslun Miklagarðs stórmark-
aður í Holtagörðum við Sund. Við hlið hans í Holta-
görðum var opnuð áfengisverslun árið 1990 en henni 
var lokað 2007 og í stað hennar var opnuð ný vínbúð 
í Skeifunni. Þeir sem voru að gera stórinnkaup höfðu 
gjarnan verslað í Holtagörðum en fluttu sig nú yfir í 
Skeifuna.

Húsnæði áfengisverslunarinnar að Lindargötu 46 
var óhentugt og þröng aðkoma var að versluninni og 
taldi ÁTVR mjög erfitt að breyta henni í nútímalegt 
horf. Ákveðið var að loka henni og finna annað og 
betra húsnæði í miðbænum. Boð barst frá Reykja-
víkurborg um að borgin myndi kaupa húseignina við 
Lindargötu ef tryggt yrði að ÁTVR héldi áfram versl-
unarrekstri í miðbænum. Húsnæði í Austurstræti 
10A var til sölu og þrátt fyrir erfiðleika við að flytja 
vörur að verslun í Austurstrætinu og fá bílastæði 
fyrir viðskiptavini var enginn betri kostur í boði. Ný 
áfengisútsala var opnuð þar árið 1992.

Vínbúðin í Kringlunni 
opnaði 13. ágúst 1987. Lág-
mynd Steinunnar Marteins-

dóttur, Hlátur og grátur, 
nýtískulegar innréttingar og 

sjálfsafgreiðsla í rúmgóðri 
verslun gerðu yfirbragð 

hennar glæsilegt. 

Geit sú er Heiðrún heitir stendur uppi á 
Valhöll og bítur barr af limum trés þess 
er nafnfrægt er og Læraður heitir. En úr 
spenum hennar rennur mjöður sá er hún 
fyllir skapker hvern dag. Það er svo mikið 
að allir Einherjar verða full drukknir af.

Edda Snorra Sturlusonar. 
Heimir Pálsson bjó til prentunar. 

Reykjavík, Mál og menning, 1984.
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Í janúar 1992 barst ÁTVR bréf frá Laugavegssam-
tökunum, samtökum kaupmanna við Laugaveg þar 
sem þau koma þeirri ósk sinni á framfæri að vínbúð 
ÁTVR við Lindargötu 46 yrði opin áfram, eftir að 
ný útsala tæki til starfa í Austurstræti 12. Í bréfinu 
segir1002: „Áfengisútsala við Lindargötu hefur þjónað 
Reykvíkingum lengi, og má því með sanni segja, að 
rekstur hennar standi á gömlum merg. Þar er sala 
jöfn og góð alla daga vikunnar, en ekki bundin við 
síðustu daga vikunnar, enda selst um fjórðungur af 
öllu áfengismagni í Reykjavík í þessari litlu verslun. 
Vínbúðin við Lindargötu er ekki kjörbúð, heldur er 
þar veitt persónuleg afgreiðsla, þar sem viðskipta-
vinir geta fengið upplýsingar um víntegundir, verð 
þeirra og gæði. Það er viðurkennd staðreynd um allan 
heim, að fólk kann vel að meta slíka þjónustu, og nýir 
verslunarhættir geta ekki komið í staðinn fyrir hana.“ 
Síðan segir: „Telja má víst, að áfengissala í Austur-
stræti verði ekki nærri jafn mikil og á Lindargötunni, 
svo að aukast munu viðskipti í vínbúðum ÁTVR í 
verslunarkjörnum, sem keppa um hylli viðskiptavina 
við Laugavegssamtökin“. Ekki var orðið við ósk sam-
takanna um að reka vínbúðina á Lindargötunni áfram.

Öðru hvoru hafa orðið umræður um annmarka 
þess að hafa vínbúð í miðborginni. Sumir óttuðust 
að drykkjumenn yrðu svo sólgnir í áfengið að þeir 
byrjuðu að drekka í dyragættinni. Aðrir töldu að þeir 
færu með birgðir út á Austurvöll, þar sem þeir yrðu 
með háreysti og læti öðrum vegfarendum til ama. 
Þá komst vínbúðin í Austurstræti í fréttir í septem-
ber árið 1999 þegar viðskiptavinur ógnaði og réðst á 
starfsmenn vínbúðarinnar þegar hann var beðinn um 
skilríki til að sanna að hann hefði aldur til áfengis-
kaupa.1003

Sumarið 2007 varð „bjórkælir“ í þessari sömu 
vínbúð bitbein borgarfulltrúa Samfylkingarinnar og 
Vilhjálms Vilhjálmssonar borgarstjóra. Borgarstjóri 
hafði skrifað ÁTVR bréf þar sem hann sagði að nokk-
uð hafi borið á ölvun á almannafæri að degi til, ekki 
síst á Austurvelli og í næsta nágrenni. Borgarstjóri fór 
þess á leit við ÁTVR að í versluninni yrði ekki seldur 
bjór í minni einingum en sex flösku/dósa pakkning-
um og að sölu á kældu áfengi yrði hætt.1004 Borgar-
fulltrúar Samfylkingarinnar gerðu athugasemdir við 
slíkar ábendingar til rekstraraðila í miðborginni.1005 
Í svari forstjóra ÁTVR til borgarstjóra kom fram að 

Afgreiðslumenn að störfum 
í áfengisversluninni við hlið 
Miklagarðs í Holtagörðum.
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sölu á kældum vörum hefði verið hætt en áfram yrði 
bjór seldur í stykkjatali í vínbúðinni.1006 Í reynd var 
enginn bjórkælir í þessari vínbúð frekar en öðrum, 
heldur var þar ísskápur starfsfólks sem var af þessu 
tilefni fluttur niður í kjallara.

vínbúðir á landsbyggðinni
Í helstu kaupstöðunum, Ísafirði, Siglufirði, Akureyri, 
Seyðisfirði og Vestmannaeyjum, hafa verið reknar 
áfengisútsölur allt frá stofnun ÁVR. Seinna bættust 
við útsölur á Akranesi, Egilsstöðum, Sauðárkróki og í 
Keflavík. Samkvæmt áfengislögunum nr. 82/1969 var 
ríkisstjórninni aðeins heimilt að stofnsetja útsölustaði 

áfengis í kaupstöðum að undangenginni atkvæða-
greiðslu kosningarbærra manna í viðkomandi bæjar-
félagi. Skylt var að láta fara fram atkvæðagreiðslu ef 
þriðjungur kjósenda eða meiri hluti bæjarstjórnar 
krafðist þess. Atkvæðagreiðslur um nýjar áfengisút-
sölur voru ávallt haldnar í tengslum við Alþingis- eða 
sveitarstjórnakosningar eða samhliða forsetakosn-
ingum. Meirihluta greiddra atkvæða þurfti til þess að 
heimilt væri að opna útsölu. Á sama hátt mátti leggja 
útsölu niður, ef það var samþykkt með meirihluta 
greiddra atkvæða. Ef ekki fékkst meirihluti fyrir því 
að leyfa útsölu féll málið niður, og ekki var heimilt 
að efna til nýrrar atkvæðagreiðslu fyrr en að tveimur 
árum liðnum. Áfengisútsölur voru fáar allt fram á 

Sigfús Þráinsson á Húsavík 
við viskísafn sitt. Hluti af 

því var sýndur þegar ÁTVR 
opnaði áfengisútsölu á 

Húsavík eins og DV greinir 
frá 10. júlí 1991.
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níunda áratuginn og póstsala þjónaði lengstum fólki 
sem bjó langt frá vínbúðunum.

Í nýjum áfengislögum nr. 75/1998 var ákvæðið um 
almenna atkvæðagreiðslu sem skilyrði fyrir opnun 
áfengisútsölu afnumið en í staðinn sett ákvæði um að 
ÁTVR skyldi sækja um leyfi til rekstrar áfengisútsölu 
til sveitarstjórnar í viðkomandi sveitarfélagi. Ekki 
munu dæmi um að slíkri leyfisumsókn hafi verið 
hafnað.

Opnun áfengissölu var að jafnaði mikið deilumál 
og úrslit atkvæðagreiðslna tvísýn. Á Húsavík var 
t.d. kosið fjórum sinnum um opnun áfengisútsölu, en 
tillagan var alltaf felld með miklum meirihluta, þar til 
hún fékkst loks samþykkt árið 1990.

Þegar áfengisútsala opnaði á Húsavík var sýning 

á hluta úr safni Sigfúsar Þráinssonar á Húsavík, sem 
var talið stærsta safn viskí-tegunda á Íslandi, alls um 
240 flöskur. Í fréttinni var tekið fram að þær væru 
óopnaðar.

Samhliða sveitarstjórnarkosningunum vorið 1990 
fór fram skoðanakönnun um opnun áfengisútsölu í 
Mosfellsbæ. Spurning var orðuð þannig: „Ert þú sam-
þykk(ur) opnun áfengisútsölu í Mosfellsbæ?“ Já sögðu 
62%, nei sögðu 33%, auðir seðlar og ógildir voru 5%. Í 
Alþingiskosningunum 1991 var kosið um að heimila 
opnun áfengisútsölu í nokkrum kaupstöðum. Til-
lagan var samþykkt á Eskifirði þar sem 50,5% voru 
fylgjandi henni en 45,4% voru andvígir.1007 Í Stykkis-
hólmi voru 56,6% með og 40,2% á móti. Hins vegar 
var tillaga um áfengisverslun á Ólafsfirði felld en þar 

Höskuldur Jónsson, for-
stjóri ÁTVR og Helga 
Emilsdóttir verslunarstjóri 
við opnun áfengisversl-
unar í Grindavík, eins og 
Morgunblaðið skýrir frá 30. 
nóvember 1999.
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voru 42,8% fylgjandi henni en 53,7% greiddu atkvæði 
gegn tillögunni.

Í Alþingiskosningunum 1996 var enn kosið um 
áfengisútsölur og voru þær samþykktar á Dalvík, 
í Vesturbyggð, Grindavík og Hveragerði. Á síðast-
nefnda staðnum greiddu alls 857 atkvæði, eða 75,6% 
atkvæðabærra manna. Já sögðu 63,9%, nei sögðu 
34,4% og auðir seðlar voru 1,5%.1008 Nú voru við-
horfin til áfengis tekin að breytast og meirihluti 
landsmanna hlynntur því að fjölga útsölum. Margar 
bæjarstjórnir voru líka að komast á þá skoðun að 
opnun áfengisútsölu myndi styðja við aðra verslun og 
þjónustu í byggðarlaginu. Þetta átti t.d. við um Mos-
fellsbæ þar sem nálægð við stórmarkaði í Reykjavík 
var talin draga úr verslun í heimabyggð. Í bréfi til 
ÁTVR frá Jóni Árnasyni, sem rak bóka- og ritfanga-
verslun í Mosfellsbæ, um fyrirhugaða undirskrifta-
söfnun til stuðnings áfengisútsölu í Mosfellsbæ segir: 
„Mosfellsbær á undir högg að sækja hvað varðar 
verslun. Talið er að 40% íbúa hér annist innkaup sín í 
Reykjavík. … Þar sem undirrituðum er kunnugt um, 
að tilkoma áfengisútsölu í ýmsum byggðarlögum úti 
á landsbyggðinni og jafnvel í nágrenni Reykjavíkur, 
hefur stuðlað að verulega aukinni verslun í viðkom-
andi byggðarlögum, þá er ráðist í áðurnefnda undir-
skriftasöfnun til að kanna hver hugur bæjarbúa er í 
þessu máli …“ Bæjarstjóri Mosfellsbæjar tekur undir 
þessi sjónarmið í bréfi til ÁTVR. „Um leið og ég kem 
framangreindri samþykkt bæjarstjórnar á framfæri 
við yður vil ég jafnframt benda á að það er almenn 
skoðun hér að opnun áfengisútsölu muni styðja 
verulega við bakið á þeirri uppbyggingu sem nú á sér 
stað á verslun og þjónustu hér í byggðarlaginu. Vegna 
nálægðar við stórmarkaði Reykjavíkur er við ramman 
reip að etja í þeim efnum, enda fer gjarnan svo að 
þegar farin er ferð til kaupa á áfengi í verslun ykkar 
í Kringlunni eða annars staðar, þá fylgja önnur inn-
kaup í kjölfarið“.1009

Þórshöfn var fyrsta sveitarfélagið sem fékk leyfi til 
þess að opna útsölu eftir að fallið var frá skilyrði um 
að aðeins mætti opna áfengisverslun í sveitarfélögum 
með a.m.k. 1000 íbúa. Í forsetakosningunum 1996 

höfðu um 80% íbúanna greitt atkvæði með áfengisút-
sölu svo að samþykki heimamanna lá fyrir og árið 
1999 var opnuð vínbúð á Þórshöfn.

Þótt samþykki meirihluta íbúa fyrir áfengisút-
sölum lægi fyrir í einstökum bæjarfélögum var ekki 
þar með sagt að þær væru stofnsettar jafnóðum. 
Íbúar Kópavogs samþykktu þegar árið 1986 að óska 
eftir áfengisútsölu, en hún var ekki opnuð þar fyrr en 
10 árum seinna, þar sem ÁTVR lagði meiri áherslu á 
að opna útsölur í sveitarfélögum sem voru lengst frá 
öðrum útsölum og þar sem samgöngur voru erfiðari.

Hreppsnefndarmenn á Patreksfirði óskuðu eftir 
því að ÁTVR opnaði sölubúð og birgðastöð á Pat-
reksfirði. Þeir voru á einu máli um að ÁTVR ætti að 
kappkosta að jafna stöðu viðskiptavina sinna eftir 
fremsta megni, bæði með því að fjölga útsölustöðum 
um landið og greiða flutningskostnað á móttökustað 
þar sem ekki væri unnt eða hagkvæmt að hafa sölu- 
og eða birgðastöðvar.1010 Höskuldur Jónsson forstjóri 
ÁTVR tók undir þessi sjónarmið en taldi að starfsemi 
ÁTVR væru settar takmarkanir með lögum. Hann 
skrifar í minnisblaði til fjármálaráðuneytisins: „Ég 
tel rétt að viðra þá hugmynd að fleira skuli koma til 
álita en íbúafjöldi þegar takmarka á vald sveitarfélags 
til að hafa áhrif á staðsetningu vínbúða. Bendi ég á, 
að íbúar Hólmavíkur þurfa nú að fara 231 km til að 
komast í vínbúð á Ísafirði og 237 km vilji þeir versla 
á Akranesi. Vopnfirðingar eiga 205 km leið að fara 
til Seyðisfjarðar en 238 km leið til Akureyrar. Íbúar 
Patreksfjarðar eru í 190 km fjarlægð frá Ísafirði og 
286 km leið er til Akraness. Til allra þessara staða er 
mikið um póstsendingar frá ÁTVR. Þá má benda á, 
að Þórshöfn og Bakkafjörður eru innan skikkanlegrar 
fjarlægðar frá Vopnafirði og Bíldudalur og Sveinseyri 
í nágrenni Patreksfjarðar“.1011

Vaxandi þrýstingur var nú frá íbúum víða um land 
um að ÁTVR opnaði áfengisútsölur á sem flestum 
stöðum. Viðhorfin mótuðust ekki bara af því að þá 
yrði styttra að fara til að kaupa áfengi heldur líka af 
því að áfengisútsölu fylgdu ýmsir kostir fyrir bæjar-
félögin, eins og Jón Árnason bóksali í Mosfellsbæ 
hafði bent á. Í Borgarnesi voru heimamenn áhuga-
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samir um opnun áfengisútsölu sem væri staðsett 
neðst í bænum. Þannig myndi öll önnur verslun í 
bænum njóta umferðar heimamanna og ferðafólks.1012 
Þegar vínbúðin opnaði var á veggjum hennar sýning 
á málverkum Einars Ingimundarsonar frá Borgarnesi. 
Með þessum hætti var útsalan tengd við menningu í 
heimabyggð.1013

Staðsetning vínbúðanna gat skipt miklu máli og 
einstakar verslanir nutu góðs af nágrenni við áfeng-
isútsöluna. Ekki var alltaf sátt um staðarval og þótt 
ÁTVR leitaðist við að raska ekki samkeppnisstöðu 
fyrirtækja, stóð valið í Kópavogi á milli þess að setja 
áfengisverslunina niður í verslunarhverfi við Engi-
hjalla, Hamraborg eða í Smáranum. Verslunarmenn 
á þessum stöðum höfðu eindregið óskað eftir því að 
fá útsölu í þessum verslunarkjörnum. Bæjarstjórn 
Kópavogs valdi þessi þrjú svæði en valið á milli þeirra 
var í höndum ÁTVR. Við staðarval skipti aðkoma, 

aðstaða fyrir vörumóttöku og bílastæði miklu máli. 
Ríkið átti húsnæði í Fannborg í Kópavogi og þar var 
búið að teikna áfengisverslun. Vegna mótmæla íbúa 
og óljósrar afstöðu bæjarstjórnar til málsins var hætt 
við framkvæmdir. Þess í stað var rekstur áfengissölu 
í Kópavogi boðinn út og var tekið lægsta tilboði sem 
var frá Listakaupum á Dalvegi 2. Áfengisverslunin á 
Dalveginum tók til starfa árið 1997 og árið 2001 var 
svo opnuð vínbúð í Smáralindinni.

Þar sem langt var á milli áfengisútsala hafði það 
mikil áhrif á sölu þegar ný vínbúð var opnuð í næsta 
byggðarlagi. Þegar opnuð var vínbúð í Neskaupstað 
dróst áfengissala á Seyðisfirði saman um 35%. Gamla 
útsalan á Seyðisfirði var ein sú elsta á landinu og var 
til húsa í gömlu timburhúsi sem eldhætta stafaði af. 
Aðkoma að versluninni var þröng og gengið út úr 
henni nánast beint út á götu, svo að staðsetningin var 
óheppileg út frá umferðar- og öryggissjónarmiðum. 

Birgir Þórðarson, verslunar-
stjóri ÁTVR í Borgarnesi 
þegar áfengisverslun opnaði 
þar. Heimamenn vildu að 
hún væri neðst í bænum 
svo að önnur verslun nyti 
góðs af og drægi til sín 
ferðamenn, eins og greint 
er frá í Morgunblaðinu 
16. október 1993.
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Fremur en að halda áfram úti áfengisverslun á Seyð-
isfirði taldi ÁTVR að tímabært væri að loka henni en 
opna þess í stað vínbúð á Egilsstöðum sem voru að 
byggjast upp og verða að miðstöð fyrir samgöngur 
og ferðamennsku. Þessi áform ÁTVR ollu miklu upp-
námi hjá bæjarstjórn Seyðisfjarðar.1014 Áfengisútsala 
hafði verið trygging Seyðfirðinga fyrir snjómokstri 
og að auki hafði bærinn umtalsverðar tekjur af 
ferðalöngum. Þar sem þetta var byggðapólitískt mál 
ákvað ÁTVR að starfrækja áfram útibú á Seyðisfirði 
og gerði samstarfssamning um smáverslun við fyrir-
tækið G.B. Bjartsýn sem rak söluskála á öðrum stað 
í bænum. Margir sáu eftir gömlu útsölunni sem var 
í timburhúsi sem erfingjar T.L. Imsland á Seyðisfirði 
höfðu byggt 1918. Í henni voru óvenjulegar og gamlar 

innréttingar sem voru upphaflega fengnar úr Verslun 
Konráðs Hjálmarssonar á Mjóafirði.1015 Vegna þess 
hve húsið var orðið lélegt vildu ÁTVR og fjármála-
ráðuneytið láta taka innréttingarnar niður og komu 
þeim í trygga geymslu í desember 2007. Heimamenn 
vildu ekki að innréttingarnar færu úr bænum og 
viðræður voru hafnar á milli fjármálaráðuneytisins, 
Seyðisfjarðarkaupstaðar og Minjaverndar um framtíð 
innréttinganna og hússins. Ekki fannst lausn á mál-
inu og innréttingarnar voru því áfram í vörslu ÁTVR 
á Seyðisfirði.

Þegar ÁTVR hafði opnað vínbúðir í öllum stærstu 
bæjum landsins var næsta verkefni að bæta þjónustu 
við íbúa í fámennari byggðum. Á smærri stöðum var 
enginn rekstrargrundvöllur fyrir áfengisverslun nema 

Innréttingar í gömlu 
áfengisversluninni á Seyðis-

firði. Þær höfðu verið þar 
frá 1918 en komu upp-

haflega úr Verslun Konráðs 
Hjálmarssonar í Mjóafirði. 

Gamla áfengisútsalan var 
til húsa í gömlu timbur-

húsi en var lokað árið 2007 
vegna eldhættu og slæmrar 

aðkomu. Innréttingarnar 
hafa varðveislugildi og eru í 
umsjá ÁTVR þar sem þeim 

hefur ekki verið fundinn 
varanlegur staður.
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með takmörkuðu vöruúrvali og stuttum afgreiðslu-
tíma. Ekki var því lengur stefnt að því að opna nýjar 
áfengisútsölur með fullkomnu þjónustustigi heldur 
var þróað nýtt form, svokallaðar samstarfsverslanir.

smáverslanir/samstarfsverslanir
Til þess að koma til móts við auknar kröfur um jafnan 
aðgang að áfengi ákvað ÁTVR að koma á fót smá-
verslunum eða svokölluðum samstarfsverslunum á 
landsbyggðinni.1016 Þessi leið var farin þar sem stjórn-
endur ÁTVR mátu það svo að ekki væri fjárhagslegur 
grundvöllur til þess að reka vínbúðir á fámennum 
stöðum nema með samstarfsaðila sem hefði jafn-
framt tekjur af annarri starfssemi. Frumkvæðið að 
nýrri vínbúð gat komið frá ÁTVR eða sveitarstjórn en 
samkvæmt lögum tekur fjármálaráðherra ákvörðun 
um opnun vínbúða. Þegar ákvörðun fjármálaráðherra 
lá fyrir, auglýsti ÁTVR eftir leiguhúsnæði sem var 

samtengt öðrum atvinnurekstri og átti samleið með 
rekstri vínbúðar hvað snerti hreinlæti og umhverfi. Í 
fyrstu var ekki samið við matvöruverslanir um sam-
starfsverslanir til að raska ekki samkeppnisaðstöðu í 
greininni. Þegar samstarfsaðili hafði verið valinn var 
gerður við hann leigusamningur og sérstakur sam-
starfssamningur um rekstur vínbúðarinnar. ÁTVR 
réð verslunarstjóra í samráði við samstarfsaðila og var 
verslunarstjóri í hlutastarfi hjá báðum aðilum. Versl-
unarstjóri fór í starfsþjálfun í annarri vínbúð ÁTVR. 
Samningar við samstarfsaðila voru á föstu verði og 
greiðslur jukust því ekki í takt við aukna sölu. Sam-
starfsaðili hafði því ekki hag af því að auka sölu á 
áfengi til að auka tekjur sínar.

Afgreiðslutími smáverslananna fer eftir aðstæðum 
á hverjum stað. Minnstu verslanirnar eru aðeins 
opnar einn til tvo klukkutíma á dag en afgreiðslutími 
stærri búðanna er lengri. Vöruúrval fer eftir vöruvals-
reglum ÁTVR og í verslununum eru seldar 100 til 200 

Fyrsta smáverslunin með 
áfengi í Ólafsvík. Hún opn-
aði árið 1987 og var rekin 
í samstarfi við Verslunina 
Þóru sem var fataverslun 
og seldi barnaföt. Mörgum 
fannst óviðeigandi að selja 
áfengi og barnaföt í sömu 
versluninni. 
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tegundir af áfengi. Allar sömu starfsreglur gilda um 
samstarfsverslanir og hefðbundnar vínbúðir.

Fyrsta smáverslunin var opnuð í Ólafsvík 2. 
nóvember 1987 í samstarfi við Verslunina Þóru sem 
var fataverslun og seldi barnaföt. Mörgum fannst 
þetta óviðeigandi og töldu að áfengi og barnavörur 
ættu enga samleið, en þar sem auðvelt var að loka vín-
deild ÁTVR af, auk þess sem álagstími í fataverslun er 
annar en í vínbúð, var þetta talið hagkvæmur kostur 
fyrir ÁTVR.

ÁTVR hefur skipulega unnið að því að fjölga 
vínbúðum sínum með því að gera fleiri samstarfs-
samninga og árið 2006 voru samstarfsverslanirnar 
alls 26. Samstarfsaðilarnir ráku fjölbreytta starfsemi 
meðfram áfengissölunni. Í Búðardal og á Fáskrúðs-
firði var áfengissalan rekin við hlið hárgreiðslustofa 
og á Blönduósi, Dalvík og Húsavík voru samstarfs-
aðilarnir með fatahreinsanir.1017

Þegar verið var að leita að samstarfsaðila á 
Blönduósi urðu deilur um réttmæti þess að útiloka 
matvöruverslanir sem samstarfsaðila. Meðal þeirra 
sem gerðu tilboð um samstarf voru tveir aðilar sem 
ráku matvöruverslanir. Þessir tveir aðilar voru því 
útilokaðir og annar þeirra, Kaupfélag Húnvetninga, 
kærði málið til Umboðsmanns Alþingis. Bent var á að 
til hefði staðið að vínbúðin yrði í byggingarvörudeild 
Kaupfélagsins. Þá var einnig vísað til þess að vínbúðin 
í Borgarnesi var rekin í tengslum við matvöruverslun. 
Umboðsmaður Alþingis, Gaukur Jörundsson, taldi 
að kvörtunin skyldi fyrst borin undir stjórnvöld sam-
keppnismála og ef Kaupfélagið teldi sig enn órétti 

beitt mætti vísa málinu til Umboðsmanns.1018 Kaup-
félagið sætti sig við þessa niðurstöðu og gerði ekkert 
frekar í málinu.

Í bæjarstjórn Hveragerðis urðu deilur um veitingu 
starfsleyfis vínbúðar.1019 ÁTVR hafði sótt um leyfi til 
reksturs vínbúðar í bensínstöð Esso að Breiðumörk 1 
en bæjarstjórnin taldi betra að vínbúðin yrði í nýrri 
verslunarmiðstöð við Sunnumörk. ÁTVR fékk þó 
starfsleyfi fyrir samstarfsverslun í húsnæði Esso.

Með smáverslununum fór ÁTVR inn á nýja braut 
með því að færa verslun með áfengi nær annarri 
verslun og þjónustu. Bent var á að þessu fyrirkomu-
lagi mætti líkja við það að einkaaðilum væri falin sala 
áfengis og með því væri verið að ryðja brautina fyrir 
afnám einkasölu ríkisins. Þessi skoðun kom fram í 
greinargerðum með frumvörpum til laga um breyt-
ingu ýmissa lagaákvæða sem varða sölu áfengis og 
tóbaks sem flutt var af þingmönnunum Guðlaugi Þór 
Þórðarsyni, Ágústi Ólafi Ágústssyni, Birgi Ármanns-
syni og fleirum 2005–2006 og endurflutt af Sigurði 
Kára Kristjánssyni, Ágústi Ólafi Ágústssyni og Birgi 
Ármannssyni á þinginu 2007–1008. Í greinargerðinni 
segir m.a.: „á nokkrum stöðum á landinu sjá einka-
aðilar um sölu á áfengum drykkjum fyrir Áfengis- og 
tóbaksverslun ríkisins með sérstöku samkomulagi við 
fyrirtækið. Ekki verður annað séð en að þetta fyrir-
komulag hafi gefist vel. Þetta leiðir hugann að þeirri 
spurningu hvers vegna ríkið eigi yfirleitt að standa í 
rekstri slíkra verslana“.1020

Í raun var rekstur samstarfsverslananna alfarið í 
höndum ÁTVR og einkaaðilar komu ekki að rekstr-

Vefverslun ÁTVR hófst árið 
2000 og var eðlilegt fram-
hald verslunar með áfengi 

gegn póstkröfu. Geir H. 
 Haarde fjármálaráðherra 

tekur á móti fyrstu sending-
unni, eins og Morgunblaðið 

skýrir frá 2. september 
2000.
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inum nema sem leigusalar húsnæðisins. Þetta sölu-
kerfi byggðist eingöngu á hagkvæmni en ekki á hagn-
aðarsjónarmiðum, sem er í samræmi við opinbera 
áfengisstefnu.

Póstsala, fjarkaup og vefverslun
Áfengissala gegn póstkröfu var viðamikill hluti starf-
semi ÁTVR á meðan fáar áfengisútsölur voru á lands-
byggðinni. Fyrirkomulagið var þannig að viðskipta-
vinurinn pantaði áfengi hjá næstu áfengisútsölu sem 
síðan sendi vörurnar til þess pósthúss sem var næst 
heimili kaupandans. Þeir sem keyptu áfengi í póst-
kröfu þurftu að greiða flutningskostnað og borguðu 
því meira fyrir áfengið en þeir sem gátu verslað beint 
í áfengisútsölunum. Sérpöntunarþjónusta ÁTVR 
hófst fimmtudaginn 1. febrúar 1996 þegar svokölluð 
sérlistaverslun var opnuð í Heiðrúnu við Stuðlaháls. 
Markmiðið með þessari þjónustu var að auka vöruval 
og koma til móts við viðskiptavini sem vildu prófa 
nýjar tegundir, kaupa tegund sem þeir höfðu ef til 

vill bragðað erlendis eða áfengistegund í hærri verð-
flokkum en voru í almennri sölu.

ÁTVR tók árið 1999 upp svokölluð fjarkaup sem 
fólu í sér að fólk á landsbyggðinni gat pantað áfengi 
símleiðis úr áfengisversluninni Heiðrúnu og greitt 
fyrir með greiðslukorti. ÁTVR tók á sig flutnings- og 
umbúðakostnað og sendi vöruna í pósthús viðkom-
andi viðskiptavinar, og var miðað við pósthús þeirra 
kauptúna þar sem a.m.k. 25 km voru í næstu vínbúð. 
Með þessu móti var reynt að koma til móts við þá sem 
bjuggu á stöðum þar sem ekki voru forsendur fyrir 
því að opna áfengisverslun.

Að mati ÁTVR var netverslun með áfengi beint 
framhald verslunar gegn póstkröfu.1021 Vefur ÁTVR 
fyrir almenna notendur opnaði 11. febrúar 2000. Á 
sama tíma voru opnaðir tveir aðrir vefir, annar fyrir 
starfsfólk og hinn fyrir birgja. Verðskrá ÁTVR var 
á notendavefnum en ÁTVR opnaði síðan vínbúð á 
vefnum 1. september árið 2000.1022 Með þessu nýja 
fyrirkomulagi gat kaupandinn valið vörur úr kjarna-
flokki og flokkinum reynsluvín, sem netverslunin 

Vínbúðin í Borgartúni í 
Reykjavík var opnuð árið 
2008. Gott húsrými, góð 
yfirsýn og vel mótaður 
heildarsvipur einkennir 
nýju vínbúðirnar.
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sendi honum síðan í næsta pósthús. Íslandspóstur 
afhenti vöruna að jafnaði 1–3 dögum eftir að pöntun 
var gerð. Netversluninni var fyrst og fremst ætlað 
að auðvelda þeim er búa í strjálbýli aðgang að því 
vöruvali sem finna mátti í stærstu verslunum fyrir-
tækisins.

Áfengisverslanir eru arkitektúr
Elstu áfengisverslanirnar voru mjög einfaldar að allri 
gerð. Lögð var áhersla á traustar hillur og endingargóð 
afgreiðsluborð. Eins og áður sagði markaði vínbúðin 
í Kringlunni tímamót hvað varðaði innréttingar. Þar 
var meira lagt í innréttingar en viðskiptavinir áttu að 
venjast. Nýjar vínbúðir sem opnaðar voru á næstu 
árum voru innréttaðar í svipuðum stíl. Verslanirnar 
voru líka betur búnar tækjum en áður og sjálfsaf-
greiðslu komið á þar sem því varð við komið. Stefnan 
varð sú að starfsstöðvar ÁTVR væru ekki óásjálegri 
en almennt tíðkaðist hjá verslunarfyrirtækum, jafn-
vel ætti ÁTVR að vera skrefinu á undan þar sem það 
selur vöru sína dýrt.

Í blaði um húsagerðarlist sem kom út 1992 skrif-
aði Höskuldur Jónsson forstjóri ÁTVR: „Leggja þarf 
áherslu á góða nýtingu húsrýmis og óhindraða rás 
vöru frá móttöku og til þess er viðskiptavinur ber 
hana burt með sér. Starfsmenn þurfa að hafa yfirsýn 
yfir flest það sem fram fer innan verslunarinnar. 
Meginmarkmið er að verslunin, veggir hennar og 
loft, afgreiðsluborð og hillur hlaðnar vörum myndi 
heildarsvip. Kaupandanum má gjarnan finnast að í 
svona verslun hljóti að vera góðar vörur. Með þetta í 
huga er eðlilegt að val og uppsetning listaverka, sem 
prýða verslanir, sé í samráði við hönnuð.“1023

Þrír hönnuðir mótuðu flestar verslanirnar, arki-
tektarnir Karl Rocksén og Pálmar Kristmundsson, 
og Finnur Fróðason innanhúsarkitekt. Pálmar Krist-
mundsson fékk sérstakt hrós fyrir góða hönnun versl-
ananna í finnska ritinu Arkkitehti árið 1992. Í ritinu 
var sérstaklega fjallað um verslanirnar í Mjódd og á 
Seltjarnarnesi og voru þær taldar með því besta í inn-
lendri byggingarlist.1024 Báðar þessar verslanir voru 

þó síðar fluttar í annað húsnæði vegna þess hve erfitt 
var að koma vörum til þeirra.

Á næstu árum hélt ÁTVR áfram að endurnýja 
verslanir sínar og koma upp stöðluðum innrétt-
ingum. Árið 2000 var tekin ákvörðun um að breyta 
ímynd vínbúða ÁTVR. Nýtt merki var tekið í notkun, 
vínbúðir fengu nýjan lit, nýjar innréttingar voru settar 
upp og starfsfólk fékk nýjan vinnufatnað. Kringlan 
og ýmsar stærri vínbúðirnar hafa haldið fáguðu yfir-
bragði en minnstu samstarfsverslanirnar voru all-
miklu einfaldari.

Vínbúðirnar eru andlit ÁTVR í hugum viðskipta-
vinanna. Segja má að á síðustu tuttugu árum hafi 
strangur andlitssvipur ÁTVR vikið fyrir vingjarnlegra 
viðmóti. „Ríkið“ tók stakkaskiptum þegar farið var 
að koma upp vínbúðum í verslunarkjörnum, leggja 
áherslu á sérhannaðar innréttingar og hafa jafnvel 
listaverk til sýnis í verslununum ásamt sjálfsafgreiðslu 
og þjónustu vínráðgjafa. Viðskiptavinurinn horfði 
ekki lengur á flöskurnar í nokkurra metra fjarlægð 
uppi í hillum eða í lokuðum glerskápum heldur gat 
hann lesið á miðana og handfjatlað þær sjálfur.

staðgreiðsla eða kort
Samkvæmt áfengislögunum nr. 82/1969 var aðeins 
heimilt að selja áfengi gegn staðgreiðslu. Hugsunin að 
baki þessu ákvæði var að koma í veg fyrir að einstak-
lingar, og þá sérstaklega fjölskyldufeður, skuldsettu 
sig vegna áfengiskaupa og stofnuðu fjárhagsöryggi 
fjölskyldunnar í hættu. Fríhöfnin í Keflavík seldi þó 
áfengi gegn greiðslu með greiðslukortum þegar þau 
voru tekin í notkun og við það voru ekki gerðar 
athugasemdir.

Verslunarstjórar ÁTVR báru ábyrgð á rekstri 
áfengisútsalanna og að hluta voru laun þeirra greidd 
eftir afkomu verslunarinnar. Þeir höfðu því persónu-
legan hag af því að greiðslur fyrir selt áfengi bærust 
örugglega. Þegar ávísanir urðu almennur greiðslu-
máti var það í fyrstu á valdi verslunarstjóranna að 
ákveða hvort tekið væri við ávísunum og hversu háar 
þær mættu vera. Bankarnir báru enga ábyrgð á ávís-
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unum og ef ekki var innistæða fyrir upphæðinni varð 
ÁTVR að bera tjónið. Mikið var um falsaðar ávísanir 
og þurfti starfsfólk ÁTVR sérstaklega að vera á varð-
bergi gagnvart fölsuðum tékkum. Vegna þessa tóku 
verslunarstjórar ÁTVR sig saman og hættu um tíma 
að taka við ávísunum.

Í framhaldi af því voru í janúar 1993 settar reglur 
um að ÁTVR tæki við tékkum sem greiðslu ef banki 
eða sparisjóður ábyrgðist innlausn hans. Viðskipta-
vinur þurfti að framvísa bankakorti ef ekki var mynd 
af greiðanda á tékkanum. Í fyrstu var hámark upp-
hæðar 10.000 kr.1025 Samvinnunefnd banka og spari-
sjóða og Kaupmannasamtök Íslands settu reglur um 
tékkaviðskipti og fór ÁTVR eftir þeim reglum.

Ekkert bannaði ÁTVR að taka við debetkortum 
þar sem þau jafngilda staðgreiðslu og frá og með 1994 
var það gert. Kosturinn við kortin var sá að afgreiðsla 
á annatímum varð hraðari og skilvirkari. Með nýjum 
áfengislögum nr. 75/ 1998 var krafa um staðgreiðslu 
afnumin og 1. júlí 1998 fór ÁTVR að taka við kredit-
kortum.

ÁTVR varð fyrst norrænu áfengiseinkasalanna til 
þess að taka upp kreditkort. Finnska áfengiseinka-
salan Alko tók þau upp árið 1999 og sú sænska, Sys-
tembolaget, gerði það tveimur árum seinna árið 2001. 
Þegar Vinmonopolet, norska áfengiseinkasalan, hóf 
sölu á áfengi í netverslun var hægt að greiða með 
kreditkorti en í norsku útsölunum hefur ekki verið 
hægt að greiða með kreditkortum.

afgreiðslutíminn lengist
Afgreiðslutími áfengisútsala var lengi vel bundinn 
í lögum. Þar sagði að útsölurnar skyldu vera lok-
aðar á helgidögum þjóðkirkjunnar og frá hádegi á 
laugardögum og aðfangadögum stórhátíða, og einnig 
þá daga sem kosningar til Alþingis og sveitarstjórna 
fara fram. Sömuleiðis skyldu þær vera lokaðar helstu 
frídaga eins og sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og 
frídag verslunarmanna, fyrsta mánudag í ágúst.

Ragnar Arnalds fjármálaráðherra fyrirskipaði 
lokun allra vínbúða föstudaginn fyrir hvítasunnu árið 

Þjóðhátíð í Vestmanna-
eyjum. Áfengisútsölunni 
var lokað á hádegi á föstu-
deginum fyrir þjóðhátíð 
eins og öðrum fyrirtækjum 
í Eyjum. Þetta gilti allt til 
2007.

287



1982 til að koma í veg fyrir unglingadrykkju, sem 
hafði verið vandamál á hvítasunnuhátíðum árin á 
undan. Lokunin fékk misgóðar undirtektir.1026

Þegar bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti leyfi 
ÁTVR til reksturs vínbúðar að Strandvegi 50 var það 
með því skilyrði að versluninni yrði lokað á hádegi á 
föstudeginum þegar þjóðhátíð Vestmannaeyja hefst. 
Þjóðhátíðarnefnd var mjög fylgjandi þessu fyrir-
komulagi. Útsölu ÁTVR var því alltaf lokað frá hádegi 
á föstudegi fyrir þjóðhátíð eins og öðrum fyrirtækjum 
í bænum. Svo kom að því árið 1994 að sýslumaður 
taldi ekki þörf á þessu lengur og voru rökin þau að 
aðkomumenn byggjust við að verslunin væri opin og 
vildu gera sín kaup í Vestmannaeyjum.

Höskuldur Jónsson, forstjóri ÁTVR brást við þessu 
í bréfi til sýslumannsins á eftirfarandi hátt:

Svo lengi sem elstu menn muna hefur bor-
ist bréf frá sýslumanninum í Vestmanna-
eyjum (lögreglustjóra) nokkrum dögum fyrir 
þjóðhátíð Vestmannaeyinga með fyrirmælum 
um lokun verslunar ÁTVR þann föstudag, sem 
hátíðin hefst. Vísað hefur verið til heimildar 
í 2. mgr. 14. gr. áfengislaga. Sýslumaðurinn 
hefur nú tjáð ÁTVR að hann sjái ekki ástæðu 
til að beita ákvæðum þessum þar sem lítil 
ástæða sé til að ætla að rekstur þennan dag 
raski almannafriði. Sýslumaðurinn bendir á 
að ástæða sé til að ætla að aðkomumenn ætli 
að verslun ÁTVR sé opin og leiti þorsta sínum 
svala hjá keppinautum ÁTVR komi þeir að 
lokuðum dyrum. Allri annarri þjónustu ríkis-
ins sé og haldið uppi þennan dag, þótt nær 
öll einkafyrirtæki loki. ÁTVR tekur undir 
sjónarmið sýslumanns og telur hvorki lög né 
kjarasamninga því til fyrirstöðu að vínbúð sé 
opin. ÁTVR telur þó ástæðu að kynna ráðu-
neytinu fyrirhugaða breytingu þar sem búast 
má við mikilli óánægju starfsmanna ÁTVR 
með þessa breytingu.

ÞÍ. ÁTVR 2001 BE/26 nr. 29.

Þrátt fyrir tillögu sýslumanns og afstöðu stjórn-
enda ÁTVR var vínbúðin í Vestmannaeyjum áfram 
lokuð föstudaginn fyrir þjóðhátíð. Þessu fyrirkomu-
lagi var ekki breytt fyrr en sumarið 2007.

Allt fram undir árið 1970 voru áfengisútsölur 
opnar á laugardögum. Á árunum frá 1960–1970 
hættu margar verslanir að hafa opið á laugardögum, 
aðallega vegna þrýstings frá starfsfólki sem vildi fá frí 
á laugardögum eins og aðrir. Í kjölfarið voru settar 
reglur sem takmörkuðu afgreiðslutíma verslana. 
Síðan breyttist viðhorfið og stórmarkaðir og versl-
anir í verslunarmiðstöðvum fóru að hafa opið lengur 
á daginn og um helgar. Ferðir í verslunarmiðstöðvar 
urðu líka afþreying þar sem verslun og veitingar voru 
í boði. Árið 1995 breytti dómsmálaráðherra reglugerð 
um afgreiðslutíma ÁTVR á þann veg að heimilt var 
að hafa verslanir ÁTVR opnar á laugardögum, en þó 
ekki lengur en til kl. 12. Í fyrstu voru þrjár vínbúðir 
opnar á laugardögum, vínbúðirnar í Austurstræti, 
Heiðrún á Lynghálsi og vínbúðin á Akureyri.1027 Út 
frá rekstrarsjónarmiðum var ekki talið hagkvæmt að 
hafa opið á laugardagsmorgnum, en ÁTVR taldi hins 
vegar eðlilegt að laga sig að afgreiðslutíma annarra 
verslana.

Með nýjum áfengislögum nr. 75/1998 varð heim-
ild til að hafa verslanir ÁTVR opnar jafn lengi og 
aðrar verslanir í sömu verslunarmiðstöð. Síðan hefur 
afgreiðslutíminn í öllum vínbúðunum verið að lengj-
ast en er breytilegur frá einni vínbúð til annarrar. Í 
árslok 2008 var á höfuðborgarsvæðinu hægt að kaupa 
áfengi frá klukkan níu á morgnana til átta á kvöldin 
alla virka daga og frá klukkan ellefu til sex á laugar-
dögum. Þá var afgreiðslutími fyrir stórhátíðir lengdur 
og árið 2008 var t.d. opið til klukkan eitt á gamlárs-
dag. Afgreiðslutími smáverslananna var þó alls staðar 
styttri.

Breytingar á afgreiðslutíma áfengisverslana endur-
spegla glöggt þær breytingar á áfengispólitík sem 
urðu á síðustu áratugum tuttugustu aldarinnar. Lengd 
afgreiðslutímans var talið svo mikilvægt tæki til að 
takmarka aðgengi að áfengi að reglur um afgreiðslu-
tíma var lengst af að finna í áfengislögum. Með því 
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að breyta áfengislögunum um afgreiðslutímann opn-
aðist tækifæri fyrir ÁTVR til að laga afgreiðslutíma 
verslana sinna að afgreiðslutíma annarra verslana. 
Með þessu var ÁTVR bæði að færa sig nær viðskipta-
háttum annarrar verslunar og auðvelda aðgengi að 
áfengi. Þjónustuhlutverkið hafði því tekið við af eftir-
litshlutverkinu.

upplýsingagjöf án auglýsinga
Áfengisauglýsingar hafa verið bannaðar á Íslandi 
síðan 1928 (lög nr. 64/1928) Hins vegar hefur ÁTVR 
alltaf þurft að veita upplýsingar um hvaða áfengis-
tegundir væru til sölu hverju sinni og hvað þær kost-
uðu. Markmiðið hefur verið að veita upplýsingar um 
vöruna en ekki að auka söluna. Að þessu leyti starfar 
ÁTVR ólíkt flestum öðrum fyrirtækjum. Takmark-
aðar upplýsingar um þá áfengu drykki sem ÁTVR 
hafði til sölu var lengi vel að finna í verðskrám sem 
gefnar voru út í hvert sinn sem verð á áfengi breyttist, 
sem var æði oft á verðbólguárunum. Með lögum nr. 
98/1998 var fyrst kveðið á um að Áfengis- og tóbaks-
verslun ríkisins tryggði að þjónusta við viðskiptavini 
væri vönduð, sem og upplýsingar sem gefnar væru 
viðskiptavinum um þá vöru sem væri á boðstólum. 
Í eldri verðskrám voru upplýsingar um einstakar 
áfengistegundir afar takmarkaðar. Til þess að koma 
til móts við vaxandi áhuga á hinum ýmsu vínteg-
undum gaf ÁTVR út Vínkverið árið 1989. Ritið var 
sambærilegt við Varunytt, sem Systembolaget í Sví-
þjóð gaf út, og Varenytt, hliðstætt rit Vinmonopolet 
í Noregi. Ritið var myndskreytt og þar var að finna 
fróðleik um meginflokka bjórs, léttra vína og sterks 
áfengis. Gerð var grein fyrir uppruna, framleiðslu og 
helstu einkennum. Þá var í kverinu kort af helstu vín-
svæðum Evrópu og árgangstafla. Framleiðendur og 
birgjar voru hins vegar ekki kynntir. Vínkverið var til 
sölu í öllum verslunum ÁTVR og var selt á 100 kr. 
Á næstu árum voru gefin út lítil kver, sem voru litlu 
stærri en nafnspjöld, og höfðu yfirskriftir eins og Val 
á vínum með mat. Þitt eintak og Hátíðarvín. Rautt og 
hvítt með veisluréttum.

Vínkverið var gefið út af 
ÁTVR árið 1989. Ritinu 
var ætlað að koma til móts 
við óskir viðskiptavina um 
fróðleik um uppruna, fram-
leiðslu og helstu einkenni 
þeirra áfengistegunda sem 
voru í sölu. DV 23.12.1989.

Leiðbeiningarbæklingar frá 
ÁTVR um val á vínum með 
mat. Með þeim var brugðist 
við vaxandi áhuga við-
skiptavina á matargerð og 
viðeigandi víni.
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Steingrímur Sigurgeirsson blaðamaður skrifaði 
öðru hvoru pistla í Morgunblaðið um áfengi og þá sér-
staklega um vín og í grein 29. apríl 1990 kallaði hann 
eftir meiri þjónustu þar sem hann skrifar ,,ÁTVR 
reynir ekki að hjálpa viðskiptavinum sínum að feta 
í gegnum þann frumskóg, sem vínmarkaðurinn er, 
með útgáfu kynningar- og leiðbeiningabæklinga, líkt 
og áfengisverslanir á hinum Norðurlöndunum gera 
þar sem ríkið hefur einnig einkasölu á áfengi“.1028

Höskuldur Jónsson svaraði þessari gagnrýni í bréfi 
til ritstjóra Morgunblaðsins.1029 Í svarinu bendir hann 
á að Vínkverið hafi einmitt komið út árið áður. Auk 
þess hafi ÁTVR breytt verðskrá sinni verulega með 
því að tilgreina, auk nafna á vínum og verðs, hérað 
og framleiðenda eða seljanda, styrkleika og aukaefni. 
Þá hafi ÁTVR nýlega gefið út sérstaka verðskrá um 
vín á svokölluðum sérlista en þau voru eingöngu 
fáanleg í vínbúðinni í Mjóddinni. Í lok bréfsins boðar 
Höskuldur að innan skamms muni ÁTVR geta boðið 
veitingamönnum og fréttamönnum sem um vín 
skrifa að kynnast nýjungum í vínúrvali um leið og vín 
verða sett á markað og verði sú kynning í formi vín-
smökkunar. Með þessu stefndi ÁTVR að því að leggja 
aukna áherslu á kynningu vína, í fyrstu til fagmanna 
en seinna var meiri áhersla lögð á vínkynningar fyrir 
neytendur. Árið 1998 hafði Morgunblaðið uppi áform 
um sérstakt netblað um mat og vín. Blaðið bauðst til 
þess að að taka myndir af flöskum til nota fyrir ÁTVR 
gegn því að geta sótt upplýsingar á heimasíðu ÁTVR 
og nýtt þær á sínum vef. Þessari hugmynd var hafnað 
af ÁTVR.

afgreiðslufólk verður að 
vínsérfræðingum
Samfara því að ÁTVR breyttist úr afgreiðslufyrirtæki 
í þjónustufyrirtæki var farið að gera meiri kröfur til 
starfsfólks í verslunum ÁTVR. Þegar tekin var upp 
sjálfsafgreiðsla í vínbúðinni í Kringlunni urðu miklar 
breytingar á starfsumhverfi starfsfólksins. Viðskipta-
vinurinn fékk nú tækifæri til þess að handfjatla og 
skoða vöruna áður en kaup voru gerð. Þekkt er að við-
skiptavinurinn dvelur lengur í sjálfsafgreiðsluverslun 
en þar sem afgreitt er yfir búðarborð. Sjálfsafgreiðslan 
gerði meiri kröfur til starfsfólks, sem þurfti að vera 
viðbúið spurningum viðskiptavinarins. Eldra starfs-
fólk og nýir starfsmenn höfðu sjaldan mikla sérþekk-
ingu á einstöku áfengistegundum. Augljóst var því að 
ÁTVR varð sjálft af þjálfa starfsfólkið og standa fyrir 
símenntun.

Yfirlit
Fáar vínbúðir voru í landinu allt fram til 1990 en 
eftir það fjölgaði þeim. Í fyrstu var lögð áhersla á 
að opna fleiri vínbúðir á landsbyggðinni og síðan í 
bæjunum kringum höfuðborgina. Með því að koma 
á fót smáverslunum var hægt að opna litlar vínbúðir 
á fámennari stöðum. Yfirbragð og heildarsvipur vín-
búða breyttist þegar staðlaðar innréttingar voru settar 
upp. Starfsfólk fékk sérstaka þjálfun í vínfræðum til 
að geta veitt viðskiptavinunum betri þjónustu. Ekki 
voru lengur gerðar kröfur um staðgreiðslu og við-
skipti með greiðslukort tekin upp og afgreiðslutíminn 
lengdur. Vínbúðirnar höfðu færst nær annarri verslun 
hvað snerti staðsetningu í verslunarkjörnum og aðra 
verslunarhætti. Fyrirtækið lagði æ meiri áherslu á 
að kynna sig sem þjónustufyrirtæki sem ræki keðju 
verslana með viðkvæma vöru.
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20. stjórnun og starfsfólk

ÁTVR hefur alltaf heyrt undir fjármálaráðuneytið 
og starfsfólkið verið ríkisstarfsmenn. Sömu lög og 
reglur hafa því gilt um ÁTVR og um önnur ríkisfyr-
irtæki. Með því að setja ÁTVR undir fjármálaráðu-
neytið var verið að leggja áherslu á hlutverk ÁTVR 
sem skattheimtustofnunar, þótt ákvæði áfengislaga 
giltu um starfsemi fyrirtækisins. Hlutverk ÁTVR 
og starfsemi var lýst í áfengislögum nr. 82/1969 og 
í lögum um verslun ríkisins með áfengi, tóbak og 
lyf nr. 63/1969 og í reglugerðum um sömu málefni. 
Samkvæmt lögunum annaðist ÁTVR innflutning, 
innkaup á vínanda, áfengi og tóbaki og dreifingu 
þessara vara undir yfirstjórn fjármálaráðherra. Allt 
áfengi sem ÁTVR lét af hendi skyldi merkt innsigli 
hennar. Áfengið mátti aðeins afhenda gegn stað-
greiðslu. Fjármálaráðherra ákvað útsöluverð áfengis 
og tóbaks á hverjum tíma og skyldi verð á hverri vöru 
fyrir sig vera það sama hvar sem var á landinu. Á 
tíunda ártugnum voru sett ný lög um gjald af áfengi 
og tóbaki nr. 96/1995 og ný áfengislög nr. 75/1998. 
Þá höfðu verið sett lög um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins nr. 70/1996. Með nýjum lögum tók 
starfsemi og stjórnskipulag ÁTVR miklum breyt-
ingum og samkvæmt lögum um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins skyldi fjármálaráðherra nú 
skipa forstjóra ÁTVR eins og annarra ríkisstofnana 
til fimm ára í senn, en forstjóri ráða aðra starfsmenn. 
Áður hafði ráðherra með höndum ráðningu allra 
starfsmanna. Höskuldur Jónsson, sem verið hafði 
ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, var forstjóri 
frá 1986 til 2005, en árið 1985 var ráðinn aðstoðar-
forstjóri, Þór Oddgeirsson, löggiltur endurskoðandi, 
sem starfaði til ársloka 2000. Þegar Höskuldur lét af 
störfum 2005, tók Ívar J. Arndal við starfi forstjóra 

en hann hafði áður verið aðstoðar forstjóri. Sigrún 
Ósk Sigurðardóttir, viðskiptafræð ingur og MPA, var 
þá ráðin aðstoðarforstjóri.

nýjungar í rekstri
Á níunda áratugnum urðu miklar breytingar á starf-
semi ÁTVR. Um leið og Höskuldur Jónsson tók við 
starfi forstjóra ÁTVR árið 1986 réðist hann í endur-
skipulagningu stofnunarinnar og tók upp ýmsar nýj-
ungar í rekstri.

Segja má að á árunum 1989 til 1992 hafi starfsemi 
ÁTVR verið mest og fjölþættust. Bjórinn var kominn 
í sölu, sem leiddi til aukinna umsvifa, framleiðslu- og 
iðnaðardeildirnar voru í fullum rekstri og áfengis-
heildsalan var enn í höndum ÁTVR. Skipurit ÁTVR 
frá 1991 sýnir hin fjölbreyttu verkefni fyrirtækisins: 
framleiðslu á áfengum drykkjum, birgðahald og 
dreifingu á áfengi til vínbúða, rekstur vínbúða, inn-
kaup, innflutning, heildsölu og dreifingu á tóbaki og 
framleiðslu á neftóbaki.

Seinna var deildunum fækkað í fjórar: fjárhags- og 
rekstrardeild, aðfangadeild, sölu- og skýrsluvinnslu-
deild og framleiðslu- og tæknideild (sjá skipurit á 
bls. 292).

Yfirmenn deilda höfðu flestir langa starfsreynslu 
hjá ÁTVR og höfðu fengið framgang í stjórnunar-
stöður vegna starfsreynslu og hæfni. Sérstakur versl-
unarstjóri var yfirmaður hverrar áfengisútsölu og í 
þeim stærri hafði hann aðstoðarverslunarstjóra sér 
við hlið. Verslunarstjórarnir báru lengi vel fjárhags-
lega ábyrgð, þeir þurftu að standa skil á andvirði 
alls áfengis sem selt var í verslunum þeirra og báru 
því kostnað af rýrnun. Ef vörur hurfu úr verslun, 

Höskuldur Jónsson (f. 1937) 
var forstjóri ÁTVR frá 
1986 til 2005. Höskuldur 
hafði áður unnið hjá fjár-
málaráðuneytinu og síðast 
sem ráðuneytisstjóri. Hann 
er viðskiptafræðingur að 
mennt, auk náms í þjóð-
félagsfræðum. Höskuldur 
er þekktur sem mikill 
áhugamaður um útiveru og 
fjallamennsku og var forseti 
Ferðafélags Íslands frá 1985 
til 1994.
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umbúðir gáfu sig eða flöskur brotnuðu var það dregið 
af launum verslunarstjóra. Það var þó ekki gert ef inn-
sigli á stút flösku var óskert. Ávísanir sem ekki inn-
heimtust voru á ábyrgð verslunarstjóra og þess vegna 
neituðu þeir að taka við ávísunum. ÁTVR greiddi 
verslunarstjórunum 2‰ af söluverði þess áfengis sem 
selt var í versluninni sem þóknun fyrir ábyrgð. Þegar 
bjórinn var tekinn til sölu var ljóst að minni hætta 
var á rýrnun við bjórsölu í sex eininga kippum en við 
sölu einstakra flaskna. Gamla fyrirkomulagið hefði 
þýtt verulegar launahækkanir verslunarstjóranna og 
þá hefði myndast bil á milli launa þeirra og annarra 
starfsmanna og þess vegna voru þessar áhættuþókn-
anir lagðar af.1030

Á níunda áratugnum fóru mörg OECD-ríki að 
breyta fyrirkomulagi stjórnsýslu sinnar og tóku 

upp aðferðir sem höfðu verið notaðar í einkageir-
anum eins og afnám miðstýringar, einkavæðingu 
og beitingu markaðslausna. Áhrif frá þessari stefnu 
bárust inn í íslenska stjórnsýslu og eftir að hafa 
verið í mótun um nokkurra ára skeið hóf ríkisstjórn 
Davíðs Oddssonar 1995–1999 að innleiða nýjungar 
í þessum anda og var stefnan kölluð „nýskipan í 
ríkisrekstri“. Markmiðið var að greiða fyrir mark-
vissri fjármálstjórn, innleiða þjónustusamninga og 
aukin útboð í ríkisrekstri. Ennfremur var stefnt að 
því að jafna réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfs-
manna á almennum vinnumarkaði.1031 Til að festa 
þessa stefnu í sessi voru sett ný lög um ríkisstofn-
anir eins og lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996, stjórnsýslulög nr. 37/1993, upp-
lýsingalög nr. 50/1996 og lög um fjárreiður ríkisins 
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nr. 88/1997. Auk áfengislaganna og laga um verslun 
með áfengi og tóbak, varð þessi löggjöf og fjárlög 
hvers árs lagaramminn um starfsemi ÁTVR. Nýskip-
an í ríkisrekstri færði forstöðumönnum stofnana ný 
stjórntæki og gerði kröfur um að þeir tileinkuðu sér 
nýjar stjórnunaraðferðir. Þessi nýju viðhorf höfðu 
mikil áhrif á rekstur ÁTVR. Launakerfi fyrirtækisins 
var breytt og ÁTVR fékk meira sjálfstæði í launa-
ákvörðunum en áður.1032 Þar sem fyrirmyndirnar að 
nýjum rekstrar- og stjórnunaraðferðum voru sóttar 
til einkageirans áttu þær ekki alltaf vel við rekstur 
ÁTVR.1033 Tilgangurinn var að vísu að reka gott 
fyrirtæki og veita góða þjónustu og ÁTVR keppti 
um starfsfólk við fyrirtæki á frjálsum markaði. Að 
öðru leyti féll starfsemin ekki vel að venjulegum 
markaðssjónarmiðum, þar sem hún var ekki í sam-
keppni við aðra um sölu á vörum sínum og stefndi 
ekki að söluaukningu.

Átvr er skipuð stjórn
Vorið 1995 mælti Friðrik Sophusson fjármálaráð-
herra fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum 
nr. 63/1969 um verslun ríkisins með áfengi, tóbak og 
lyf. Markmiðið með lagabreytingunni var að afnema 
einkarétt ríkisins til innflutnings á áfengi, þar sem 
slíkur einkaréttur braut í bága við samninginn um 
Evrópska efnahagssvæðið. Vitað var að Eftirlitsstofn-
un EFTA, ESA, áformaði að stefna íslenskum stjórn-
völdum fyrir EFTA-dómstólinn vegna málsins. Frum-
varpið sömdu Höskuldur Jónsson forstjóri ÁTVR, 
Snorri Olsen sem gegndi stöðu ríkisskattstjóra og Ari 
Edwald, sem þá var aðstoðarmaður dómsmálaráð-
herra. Við aðra umræðu á Alþingi lagði Vilhjálmur 
Egilsson, formaður meirihluta efnahags- og viðskipta-
nefndar, fram breytingartilögur við frumvarpið en 
hann var þá framkvæmdastjóri Verslunarráðs Íslands 
auk þess að vera þingmaður. Meðal breytingartil-
lagnanna var það nýmæli að fjármálaráðherra skyldi 
skipa ÁTVR stjórn og setja reglugerð þar sem nánar 
yrði kveðið á um hlutverk hennar. Rökin fyrir þessari 
óvæntu tillögu voru þau að framundan væru miklar 

breytingar á rekstri ÁTVR. Fram til þessa hefði ÁTVR 
verið hluti af skattheimtustofnunum ríkisins en eftir 
lagabreytingarnar myndi ÁTVR starfa eins og hvert 
annað fyrirtæki og þess vegna væri eðlilegt að stjórn-
unarhættir væru eins og í venjulegum fyrirtækjum. 
Þá lagði Vilhjálmur áherslu á kosti þess að fjarlægja 
daglega stjórn hinu pólitíska valdi í fjármálaráðuneyt-
inu og taldi það styrkja faglega stjórn fyrirtækisins. 
Í lögum er ekkert sem mælir gegn því að fjármála-
ráðherra skipi stjórnir yfir stofnanir og ríkisfyrir-
tæki ef þörf krefur og hann hafði t.d. sett stjórn yfir 
Lyfjaverslun ríkisins án þess að það væri lagaskylda. Í 
umræðum um málið á Alþingi kom fram gagnrýni á 
tillöguna þess efnis að nánari útfærslu skorti á hlut-
verki stjórnar og spurt var hvort ekki væri ástæða til 
að slík stjórn væri þingkjörin fremur en skipuð af 
fjármálaráðherra, en frumvarpið var samþykkt með 
þessari breytingu.

Lögin tóku gildi 1. september 1995 og í kjölfarið 
setti fjármálaráðherra reglugerð nr. 607/1995 um 
skipun sérstakrar stjórnar Áfengis- og tóbaksversl-
unar ríkisins. Í samræmi við reglugerðina skipaði 
ráðherra þrjá menn í stjórn ÁTVR til tveggja ára í 
senn og jafn marga til vara í febrúar 1996. Ráðherra 
skipaði formann og varaformann og ákvað þóknun til 
stjórnarmanna sem var greidd af ÁTVR. Á sama tíma 
voru laun forstjóra lækkuð og Kjaranefnd úrskurðaði 
honum ný laun. Í fyrstu stjórn ÁTVR voru skipuð 
Hildur Petersen framkvæmdastjóri, sem var formað-
ur stjórnar, Þórarinn Sveinsson læknir og Árni Tóm-
asson endurskoðandi. Varamenn voru Anna Margrét 
Jóhannesdóttir stjórnsýslufræðingur, Dögg Pálsdóttir 
lögmaður, og Sigurður M. Magnússon kjarneðlis-
fræðingur. Þórarinn og Árni gengu seinna úr stjórn 
en varamennirnir Anna Margrét og Sigurður urðu þá 
aðalmenn ásamt Hildi Petersen allt til 2008. Stjórnin 
átti að marka stefnu, samþykkja starfsáætlun og 
rekstraráætlun hvers árs að fenginni tillögu forstjóra 
og hafa eftirlit með rekstri. Það var þó ráðherra en 
ekki stjórnin sem skipaði forstjóra sem bar ábyrgð á 
daglegum rekstri.

Strax í upphafi varð ágreiningur á milli forstjóra 
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ÁTVR og fjármálaráðuneytisins um verkaskiptingu 
stjórnar og forstjóra. Forstjóri taldi að stjórn ÁTVR 
ætti að vera honum til ráðgjafar en ekki til verk-
stjórnar og vísaði til laga nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins þar sem lögð er sér-
stök ábyrgð á forstjóra stofnana ríkisins. Ráðuneytið 
tók ekki undir sjónarmið forstjóra.1034 Stjórnin hélt 
fund með starfsfólki og upplýsti að fjármálaráð-
herra hefði falið henni að undirbúa það að leggja 
stofnunina niður. Pólitísk stefna ráðherrans væri að 
ríkisvaldið ætti ekki að standa í verslunarrekstri.1035 
Þessi djarfa yfirlýsing kom starfsfólki ÁTVR mjög 
á óvart því að til þess að leggja fyrirtækið niður 
þurfti lagabreytingu. Ekkert slíkt lagafrumvarp lá 
fyrir Alþingi og engin umræða hafði farið fram um 

svo róttækar breytingar á áfengisstefnu þjóðarinnar. 
Fljótlega kom í ljós að ekki var pólitískur vilji til þess 
að einkavæða áfengissöluna. Þótt ekki næðist sam-
staða um einkavæðingu ÁTVR fóru aðrar tilraunir 
til einkavæðingar á annan veg. Stjórn Menningar-
sjóðs og Þjóðvinafélagsins samþykkti að leggja niður 
alla starfsemi og var það gert. Í einkavæðingarferl-
inu höfðu áfengismálin sérstöðu sem bókaútgáfan 
hafði ekki.

Strax varð ljóst að hin nýja stjórn ÁTVR ætlaði 
sér að breyta starfseminni. Í formála stjórnar með 
ársreikningi 1996 segir að meginverkefni stjórnar 
sé að móta stefnu fyrirtækisins og hafa eftirlit með 
rekstri.1036 Stjórnin lét strax gera könnun á við-
horfum neytenda til fyrirkomulags áfengissölu, til 

Hildur Petersen stjórnar-
formaður ÁTVR kynnir 

stefnumótun fyrirtækisins 
á fundi með blaðamönnum 
30. janúar 1997. Hjá henni 

sitja Friðrik Sophusson fjár-
málaráðherra og Höskuldur 

Jónsson forstjóri ÁTVR. 
Við borðið situr einnig 

Helgi Jónsson fréttamaður. 
Stjórnin lagði til að verð 

lækkaði á léttum vínum og 
bjór, rekstur vínbúðanna 

yrði boðinn út, afgreiðslu-
tími lengdur og verslun 

með tóbak hætt.
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verðlagningar á áfengi, vöruúrvals og afgreiðslutíma. 
Með hliðsjón af niðurstöðum úr þessum könnunum 
markaði stjórnin sér stefnu til fimm ára.

Með þessari framtíðarsýn stjórnarinnar fór hún 
út fyrir venjulegt umboð stjórnar ríkisfyrirtækis, þar 
sem hún markaði stefnu sem fór í bága við lög um 
verðlagningu áfengis og krafðist breytinga á gildandi 
lögum og reglugerðum. Þá gaf yfirlýsingin skýrt til 
kynna að stjórnin ætlaði sér bein afskipti af innri mál-

efnum fyrirtækisins. Stjórnin hefur því strax í upphafi 
skilgreint hlutverk sitt afar vítt. Ef markmiðið með 
því að setja stjórn yfir ÁTVR var að færa yfirstjórnina 
fjær hinu pólitíska valdi, en það voru rök Vilhjálms 
Egilssonar fyrir breytingunni, þá varð reyndin önnur. 
Stjórnin varð miklu tengdari pólitíska valdinu en for-
stjóri ÁTVR hafði verið.

Á árunum 1996–2004 var stefnumótun ÁTVR 
unnin af stjórninni. Að beiðni fjármálaráðherra var 
byrjað á því að marka stefnu um fjölgun verslana á 
næstu árum. Í þessu sambandi átti sérstaklega að 
huga að því að finna lausn fyrir minni byggðarlög. Í 
ársskýrslu 19981037 er greint frá því að stefnan hvað 
varðaði fjölda verslana og mannfjölda í byggðarlögum 
skyldi vera þrískipt: ÁTVR ræki verslanir í byggðar-
lögum með fleiri en 3500 íbúa, samstarfsverslanir 
yrðu reknar í byggðarlögum með 2000–3500 íbúa 
og smáverslanir í sveitarfélögum sem hefðu um 500 
íbúa, þar af 300 í þéttbýliskjarna, og ef meira en 25 
km væru í næstu áfengisverslun. Þessari meginreglu 
var síðan fylgt eftir.

Framtíðarsýnin frá 1997 var unnin af stjórninni 
einni, en við endurskoðun hennar í desember 2002 
og 2004 var starfsfólk ÁTVR virkjað í stefnumótunar-
vinnu. Stjórnin lagði mikla áherslu á að koma til móts 
við aukinn áhuga almennings á léttum vínum og í 
ársskýrslu 19991038 sagði: „Stjórn ÁTVR mun leggja 
metnað sinn í að stuðla að bættri vínmenningu og 
uppfylla þá þörf sem er fyrir fræðslu á þessu sviði“. 
Með stjórninni komu nýjar áherslur í starfsemi ÁTVR 
sem voru samræmt útlit verslana, meiri þjónusta við 
viðskiptavini og aukin menntun starfsfólks, einkum í 
vínfræðum.

Þegar Höskuldur Jónsson lét af störfum árið 2005 
og nýr forstjóri, Ívar J. Arndal, tók við voru verksvið 
forstjóra og stjórnar endurskoðuð.

Ný reglugerð nr. 883/2005 tók gildi og þar segir 
m.a.: „Stjórn ÁTVR markar meginstefnu fyrirtækis-
ins og hefur eftirlit með framkvæmd hennar. Stjórn 
skilar ráðherra árlegri skýrslu um starfsemi sína“. 
Umboð stjórnarinnar rann út í febrúar 2008 en ekki 
var skipuð ný stjórn fyrr en ári síðar.

Framtíðarsýn stjórnar ÁTVR

Stefnt er að því að verð lækki hlutfallslega á 
léttum vínum og bjór. Með því verði komið til 
móts við breyttan tíðaranda og óskir viðskipta-
vina. Gera má ráð fyrir að verðlækkun hamli 
gegn heimabruggi og álykta má að ferðamenn, 
sem vanir eru neyslu á léttum vínum og bjór, 
neyti þessarar vöru í auknum mæli.

Stefnt er að aukinni þjónustu við við-
skiptavini. Afgreiðslutími verslana fylgi betur 
afgreiðslutíma annarra verslana. Upplýsingar 
og ráðgjöf í verslunum verði aukin.

Sérpöntunarþjónusta verði gerð aðgengi-
legri en nú er. Verslunum verði fjölgað og sér-
hæfing aukin.

Stefnt er að aukinni hagkvæmni og sveigjan-
leika í rekstri. Rekstrarlegt sjálfstæði verslana 
verði aukið.

Rekstur verslana verði í auknum mæli boð-
inn út.

Stefnt er að því að ÁTVR hætti öllum 
afskiptum af innflutningi, sölu og dreifingu 
tóbaks, án þess að til tekjuskerðingar komi fyrir 
ríkissjóð, enda verði tóbaksgjald tekið í tolli.

Stefnt er að því að rekstur aðfangadeildar 
verði aðskilinn frá öðrum rekstri ÁTVR.

ÁTVR ársreikningur 1996.

Ívar J. Arndal (f. 1959) 
tók til starfa sem forstjóri 
ÁTVR 1. september 2005. 
Hann gegndi áður starfi 
aðstoðarforstjóra ÁTVR frá 
árinu 2000 en hafði starfað 
hjá ÁTVR frá árinu 1985. 
Ívar er vélaverkfræðingur 
að mennt, en hefur einnig 
meistaragráðu í opinberri 
stjórnsýslu, auk náms í við-
skipta- og rekstrarfræði.
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starfsskipulag breytist
Samkvæmt lagabreytingunni frá 1995 skyldi ÁTVR 
starfa í tveimur deildum, smásöludeild og heildsölu-
deild, en rekstur og fjárhagur deildanna vera aðskil-
inn. Smásöludeildin átti að sjá um rekstur vínbúða, 
birgðahald og dreifingu á áfengi til vínbúða, innkaup 
á áfengi í samræmi við reglur um vöruval og þjónustu 
við heildsöludeild eftir því sem við ætti. Smásöludeild 
tæki ákvarðanir um innkaup á áfengi.

Reglur um vöruval skyldu taka mið af eftirspurn 
kaupenda og tryggja framleiðendum og birgjum 
áfengis möguleika á að koma vörum í sölu í vínbúðum. 
Í vöruvalsreglum ÁTVR skyldi sölutegundum áfengis 
skipt í eftirtalda söluflokka eftir sölumeðferð: kjarna, 
reynsluflokk, mánaðarflokk, sérflokk og sérpantanir.

Heildsöludeild átti að hafa með höndum eftirtalin 
verkefni: innkaup, innflutning, heildsölu og dreifingu 
á tóbaki, framleiðslu á neftóbaki, sölu á vínanda til 
framleiðenda áfengra drykkja, til lækna og lyfsala 
og annarra sem rétt hafa til lyfjasölu, svo og sölu á 
vínanda sem eldsneyti, til iðnaðar, efnarannsókna, 
náttúru gripasafna og annarra starfstengdra nota. 
Hún sá líka um sölu á áfengi til þeirra sem höfðu 
áfengisheildsöluleyfi eða leyfi til vínveitinga. Í sam-
ræmi við EES-samninginn hætti ÁTVR árið 1998 
öllum innflutningi á áfengi til sölu í vínbúðum og 
til veitingastaða og sölu hreins vínanda. Með EES-
samningnum missti ÁTVR ekki bara einkaleyfi sitt á 
innflutningi á áfengi heldur líka á tóbaki. Það gerðist 
þannig að árið 2001 var tóbaksvörum bætt á vöru-
lista yfir landbúnaðarafurðir sem falla undir gildis-

1041
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svið EES-samningsins. Samningamenn Íslands sam-
þykktu breytinguna án þess að átta sig á því að með 
því myndi ÁTVR missa einkaleyfi sitt á innflutningi 
á tóbaki.1039 Sú varð raunin og frá og með árinu 2004 
hafði ÁTVR ekki lengur einkaleyfi á innflutningi á 
tóbaksvörum en einkaleyfi á heildsölu tóbaks hélst 
óbreytt. 

Með reglugerð nr. 369/2003 voru ákvæði um 
deildaskiptingu afnumin enda starfsemin breytt. Eftir 
þetta starfaði ÁTVR í einni deild sem í skipuriti yfir 
starfsemina var skipt í fjögur svið: Fjárhagssvið, hús-
næðissvið, tæknisvið og innkaupa- og sölusvið. Þessi 
skipan hélst að mestu óbreytt í nokkur ár en 1. apríl 
2007 tók gildi nýtt skipurit. Stjórnkerfið var einfaldað 
og sviðum fækkað en ný eining varð til: skrifstofa for-
stjóra. Með þessu skipulagi var deildahugsun lögð af 
og í staðinn lögð áhersla á verkefnaskipulag.

Um leið og nýtt skipurit tók gildi var stofnað 
framkvæmdaráð og var það skipað fimm æðstu 
stjórnendum og starfaði í umboði forstjóra. Þar sátu, 
auk forstjóra, framkvæmdastjórar sviða, aðstoðar-
framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs og aðal-
bókari. 1040

Húsnæði, höfuðstöðvar og 
birgðastöð
Engin sérstök stefna var ráðandi í húsnæðismálum 
ÁTVR og starfsemin var ýmist í eigin húsnæði eða 
í leiguhúsnæði. Almennt má segja að stjórnvöld hafi 
markað þá stefnu að leigja fremur en eiga húsnæði 
vínbúðanna. Yfirleitt var húsnæði leigt þar sem það 
skapaði meiri sveigjanleika ef þörf myndaðist fyrir 
að stækka eða minnka húsnæðið. Breytingar í ríkis-
rekstri voru örar og ollu því að óhagkvæmt varð að 
eiga hús. Húsaleiga af eigin húsnæði varð að reiknast 
sem tekjur, sem aftur skapaði rekstrarvanda. ÁTVR 
leigði t.d. húsnæði fyrir verslanir sínar á Snorrabraut-
inni og í Holtagörðum en keypti kjallara fyrir vínbúð 
á Eiðistorgi sem síðan var seldur. ÁTVR keypti svo 
hlut í Kringlunni fyrir Kringluverslunina. Slíkt var 
ekki vandalaust þar sem ÁTVR tók ekki þátt í kynn-

ingarstarfsemi Kringlunnar. Í Smáralindinni var hús-
næðið fyrir vínbúðina því tekið á leigu og var allur 
rekstur inni í húsaleigunni.

Höfuðstöðvar ÁTVR voru fluttar úr Borgartúni 
7 í nýtt eigið húsnæði að Stuðlahálsi 2 í Reykjavík í 
janúar árið 1990. Birgðageymslur tóbaks og fram-
leiðsla iðnaðarvöru voru þó um sinn áfram í Borgar-
túninu, en fluttu nokkrum mánuðum síðar. Þetta var 
mikil framför því að nú var birgðahald, framleiðsla 
og aðalskrifstofa á einum stað. Öll aðstaða starfsfólks 
batnaði mikið í nýja húsnæðinu. Skömmu síðar var 
stærsta áfengisverslun landsins, Heiðrún, opnuð á 
sama stað. Uppbyggingu við birgðastöðina var haldið 
áfram á næstu árum.

Allt frá árinu 1984 var innkaupa- og birgðakerfi 
ÁTVR í stórtölvu SKÝRR. Verslun ÁTVR í Kringl-
unni og áfengisverslunin í Fríhöfninni á Keflavíkur-
flugvelli voru fyrstu verslanirnar á Íslandi til þess 
að taka í notkun strikamerki og strikamerkjalesara 
við afgreiðslu á afgreiðslukössum.1041 Strikamerkja-
lesararnir skráðu jafnframt birgðahreyfingar og voru 
mikil framför í birgðahaldi og smám saman voru þeir 
teknir í notkun í fleiri verslunum. Við þessa aðgerð 
stórbatnaði aðstaða til vörutalningar og eftirlits og 
vörurýrnun varð nánast úr sögunni.

Árið 1990 fór fram heildarúttekt á tölvuvæðingu 
ÁTVR.1042 Markmiðið var að finna heildarlausn eða 
kerfi sem tengdi innbyrðis sölu, innkaup og birgðir. 
Fyrir valinu varð bókhaldskerfið Bústjóri. Í ársbyrjun 
1992 var fyrsti hluti þess tekinn í notkun og seinna 
sama ár var svo birgða-, sölu- og bókhaldskerfi 
Bústjóra tekið í notkun. Þær útsölur sem ekki höfðu 
tölvukost fyrir voru töluvæddar í framhaldinu.

ÁTVR endurskoðaði tölvumál sín með reglulegu 
millibili en árið 2005 var búið að koma upp kerfi sem 
tengdi saman allar starfsstöðvar ÁTVR um allt land 
í eitt lokað víðnet.1043 Fjárhagskerfið var byggt upp 
þannig að einn miðlægur gagnagrunnur var hýstur í 
Reykjavík og allar starfsstöðvar tengdar gagnagrunn-
inum. Starfsemi eins og skjalavistun, birgðastýringar-
kerfi og launakerfi var líka komið í miðlægan gagna-
grunn. Árið 2008 var svo allt tölvukerfið uppfært og 
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Skrifstofur ÁTVR 
að Stuðlahálsi 2.

Heiðrún, áfengisverslun 
að Stuðlahálsi 2. 
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Dreifingarmiðstöð ÁTVR 
að Stuðlahálsi 2.
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samhæft og urðu miklar breytingar í vöruhúsi þar 
sem nýtt kerfi leysti af hendi gamalt og sérhannað 
kerfi.

starfsmannastefna
Sérstakt upplýsingarit fyrir starfsmenn ÁTVR sem 
heitir Stefna og áherslur var gefið út árið 1991. Þar 
segir: „ÁTVR er falið samkvæmt lögum að selja 
áfengi og tóbak. Við sölu á vöru mun ÁTVR leggja 
áherslu á góða þjónustu við viðskiptavini sína en 
virða jafnframt stefnu stjórnvalda gegn misnotkun 
og ofnotkun tóbaks og áfengis. Þetta mun ÁTVR gera 
með því að leggja áherslu á upplýsingar og fræðslu 
um áfengi og heilsufarslegar afleiðingar áfengisnotk-
unar. Hefta aðgengi fólks undir lögaldri að áfengi.“1044 
Síðasta atriðið skiptir miklu máli fyrir starfsfólkið 
því að samkvæmt dómsúrskurði ber afgreiðslumaður 
persónulega ábyrgð ef hann selur einstaklingi yngri 
en 20 ára áfengi.

Starfsmannastefnan var „að skapa starfsumhverfi 
sem laðaði að hæfa starfsmenn sem búa yfir frum-
kvæði og vinsamlegu viðmóti, veiti góða þjónustu og 
bregðist við síbreytilegum þörfum viðskiptavinarins. 
Að tryggja starfsmönnum ákjósanleg starfsskilyrði og 
tryggja þeim möguleika á að vaxa og dafna í starfi. 
Lögð skal áhersla á þjálfun og menntun til þess að 
auka þekkingu og starfsframlag innan fyrirtækisins.“

Handbók starfsmanna var gefin út árið 2002 og 
þar er að finna upplýsingar um starfsemi og rekstur 
ÁTVR, auk margs konar upplýsinga fyrir starfs-
fólk.1045 Þrátt fyrir viðleitni til að upplýsa starfsfólkið 
um starfsemina kom fram í könnun sem ÁTVR lét 
gera að starfsfólk kvartaði undan því að fréttir af 
ákvarðanatöku stjórnenda bærust seint og illa. Slíkar 
fréttir heyrðu þeir fyrst úti í bæ.1046

Miklar breytingar á þjóðfélaginu urðu til þess að 
starfsfólk í ýmsum greinum þurfti að tileinka sér nýja 
þekkingu til þess að geta sinnt störfum sínum í takt 
við kröfur tímans. Í upphafi tíunda ártugarins vakn-

Fyrstu nemendur 
 Vínskólans.  

Standandi frá vinstri eru  
Ásgerður María 

Ragnarsdóttir, Sigurjóna 
Ástvaldsdóttir, Valgerður 
A. Jóhannsdóttir, Auður 

Gísladóttir, Helga Unnur 
Jóhannsdóttir, Jason 

Steinþórsson og Hólmfríður 
Sigurðardóttir.  

Sitjandi frá vinstri eru 
Margrét Einarsdóttir, 

Þórður Atli Þórðarson, 
Arthur E. Gunnarsson og 

Júlíus Þ. Steinarsson.
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aði mikill áhugi í samfélaginu á fræðslunámskeiðum 
og endurmenntun. Tölvunámskeið voru oftast fyrstu 
námskeiðin sem opinberir starfsmenn áttu rétt á að 
sækja sér að kostnaðarlausu. Í kjölfar tölvunámskeið-
anna jókst framboð á margs konar fræðslu og fjöl-
breyttari námskeiðum. Starfsfólk ÁTVR átti kost á að 
sækja námskeið fyrir félagsmenn í Starfsmannafélagi 
ríkisstofnana sem haldið var af Stjórnsýslufræðslunni 
í samvinnu við Endurmenntunarstofnun Háskóla 
Íslands. Námsskráin var ótrúlega fjölbreytt: Listin að 
læra, alþjóðaöld, upplýsingaöld, þjóðhagfræði, kjara-
samningar, hversdagsleg heimspeki, myndmál, hið 
opinbera, vinnustaðurinn (vinnuvernd og streita), 
upplýsingakerfi ríkisins, maður, tölva og samfélag, 
internetið, markmið og leiðir, ritað mál, framkoma 
og þjónusta, leirlist, ljóðlist, tónlist og tjáning.

Stjórnendur ÁTVR studdu starfsfólk eindregið til 
að sækja almenn fræðslunámskeið þar sem þau gátu 
gert starfsfólkið að betri starfsmönnum. Þarna fóru 
saman hagsmunir fyrirtækis og starfsfólks þar sem 
starfsmennirnir sáu að ný þekking gat veitt þeim 
aukna lífsfyllingu og bætt hæfni þeirra og hækkað 
launin. Auk hinna almennu námskeiða voru hönnuð 
sérhæfð námskeið fyrir starfsfólk ÁTVR þar sem 
fjallað var um framkomu við þjónustustörf, aðstoð 
við vöruval, afgreiðslu á búðarkassa og símsvörun. 
Markmiðið með þessum námskeiðum var að efla 
starfsfólk svo að það veitti viðskiptavinum ÁTVR 
betri þjónustu.

Árið 2003 var gerð þarfagreining á þjálfun starfs-
fólks og í kjölfarið var komið á meira skipulagi í nám-
skeiðahaldi. Sama ár stofnaði ÁTVR svo Vínskólann 
í þeim tilgangi að þjálfa starfsfólk til að geta frætt og 
þjónað viðskiptavinum sínum betur. Kennarar hans 
voru sóttir til framreiðsludeildar Hótel- og matvæla-
skólans við Menntaskólann í Kópavogi og gerðu þeir 
drög að vínnámskeiðum fyrir ÁTVR. Kennsluefnið 
var saga víngerðar, vínlandafræði, víngarðurinn, 
flokkar borðvína, lestur vínmiðans og vínsmökkun. 
Þeir sem luku prófi fengu starfsheitið vínsérfræðingur.

Fræðslumálin komust smám saman í fastara form 
og árið 2003 var fyrirkomulagið þannig að haldin 

voru námskeið fyrir tímavinnufólk, sérstök nýliða-
fræðsla var í gangi, kennsla í Navision, tölvukerfi 
ÁTVR, og TÖK-tölvunám var á boðstólum, svo og 
sérfræðinganámskeið í vínfræðum. TÖK-tölvunámið 
var á vegnum Nýja tölvu- og viðskiptaskólans í 
Kópavogi og var tölvunámskeið í Microsoft-forritum. 
Þegar námskeiðinu var lokið fóru nemendur í próf í 
þessum forritum og þeir sem luku prófunum fengu 
svokallað tölvuökuskírteini.

Samkvæmt kjarasamningi átti starfsfólk kost á 60 
klukkustunda námskeiði sem kallað var Rekspölur. 
Aðalefni námskrár eru kynning á fyrirtækinu, vín-
fræði, gæðakerfi, verslun og viðskipti, líkamsbeiting, 
öryggi starfsmanna og viðskiptavina, tölvulæsi, inter-
netið og tjáning. Almenn vínnámskeið voru haldin 
fyrir starfsmenn sem höfðu lokið öllum Rekspalar-
námskeiðum. Meginmarkmiðið var að þjálfa starfs-
fólk enn frekar í að þekkja og meta víntegundir og 
veita viðskiptavinum ráðgjöf. Þá kom starfsmaður 
vörudeildar reglulega í vínbúðirnar og fræddi starfs-
fólk. Auk þessara námskeiða voru haldin sérstök 
lyftaranámskeið þar sem talið var mikilvægt að sem 
flestir starfsmenn í vínbúðum hefðu réttindi til að 
nota lyftara. Reglulega hafa verið haldin öryggisnám-
skeið þar sem farið er almennt yfir öll öryggismál, 
eldvarnir, meðferð slökkvitækja, rýmingaráætlanir og 
viðbrögð við ránum og hnupli.

brestir í eftirliti
Fyrirtæki og stofnanir reyna eftir megni að verjast 
rýrnun, þjófnaði og fjárdrætti með fyrirbyggjandi 
aðgerðum. Slíkar aðgerðir beinast að því að fylgjast 
með aðkomufólki en þekkt er að starfsfólk á oft hlut 
að brotastarfsemi sem beinist að fyrirtækjum, ýmist 
beint eða óbeint, eins og með miðlun upplýsinga um 
vakt- og öryggiskerfi. Innra eftirlit skiptir því ekki 
síður máli en rafrænar myndavélar sem fylgjast með 
viðskiptavinunum.

Árið 1997 voru settar reglur um störf nátengdra 
hjá ÁTVR. Talið var óheppilegt að hjón störfuðu á 
sama vinnustað þannig að annað hjóna væri verkstjóri 
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hins. Þetta átti einnig við um nátengt fólk að skyld-
leika. Talið var að náin tengsl yrðu umkvörtunarefni 
annarra starfsmanna og yllu stjórnendum fyrirtækis-
ins erfiðleikum vegna óska um orlof samtímis. Þá var 
ákveðið að almennar reglur um uppgjör og fjárvörslu 
skyldu háðar eftirliti óháðs aðila.1047  Tilefni var til 
að skerpa á reglunum því að við eftirlit í útsölunni á 
Lindargötunni í Reykjavík nokkrum árum áður kom 
í ljós mikill mismunur á áfengisbirgðum og viðskipta-
reikningi. Í þeirri verslun hafði verið skyldleiki með 
starfsfólki. „Lindargötumálinu“ lyktaði þannig að 
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi aðstoðarútsölu-
stjóra verslunarinnar í tveggja ára fangelsi fyrir fjár-
drátt og brot í opinberu starfi og til að greiða ÁTVR 
um 23 milljónir króna með vöxtum og sakarkostnað. 
Fyrir ÁTVR var fjárdrátturinn alvarlegt áfall því hann 
sýndi bresti í eftirliti með meðferð fjármuna og rekstri 
útsölu.

Tilraunir til þjófnaða úr verslunum eru oftar 
gerðar til að stela fé úr peningakössum en varningi. 
Eftir að greiðslukortanotkun varð almenn er ekki 
mikið fé í peningakössum verslana og á það einnig 
við um vínbúðir ÁTVR. Þar sem áfengir drykkir fást 
einungis í vínbúðunum hafa alltaf verið einhverjir 
sem reyna að hnupla flösku og flösku. Í slíkum til-
vikum hafa starfsmenn oft reynt að stöðva þjófinn 
án þess að til stympinga hafi komið. Árásir á starfs-
fólk í vínbúðunum hafa verið sjaldgæfar enda sýna 
afbrotafræðirannsóknir að alvarlegustu árásirnar 
verða oftast þegar verið er að flytja fé á milli staða. 
Þannig voru málavextir í janúar 1991 þegar hettu-
klæddur árásarmaður vopnaður járn stöng réðist á 
útsölustjóra ÁTVR í Lækjargötu í Hafnarfirði og 
reyndi að ræna hann dagssölu útibúsins þegar hann 
var á leið með féð í banka. Útsölustjórinn varðist 
árásinni en slasaðist lítillega.

Jafnalvarlegar árásir og í Lækjargötunni voru 
fátíðar og höfðu ekki verið gerðar síðan í febrúar árið 
1984, þegar maður vopnaður haglabyssu réðst á tvo 
starfsmenn í áfengisútsölunni við Snorrabraut sem 
voru á leið í banka og rændi af þeim dagssölunni, 1,8 
milljónum króna. Þótt útsölur ÁTVR væru allajafna 

taldar öruggir vinnustaðir fengu árásir sem þessar 
á starfsfólk og yfirstjórn tók þær mjög alvarlega og 
reyndi að tryggja betur öryggi starfsfólks.

siðfræði
Margs konar siðferðileg álitaefni varða starfsfólk 
ÁTVR og með árunum hafa verið settar skýrari 
reglur um slíkt til hagsbóta fyrir starfsfólk og fyrir-
tækið. Um sum þessara siðferðilegu mála gilda 
sömu reglur og um önnur fyrirtæki og stofnanir, í 
öðrum hefur ÁTVR nokkra sérstöðu. Viðskiptavinir 
og aðrir hagsmunaaðilar eru líklegir til að reyna að 
hafa áhrif á starfsfólk í þá veru að halda fram einni 
vöru á kostnað annarrar og bjóða umbun fyrir. Eitt-
hvað var um það að framleiðendur og innflytjendur 
gæfu starfsfólki gjafir. Í bréfi til Viking-Brugg var 
þakkað fyrir „rausnarlegar veitingar“ sem sendar 
voru starfsmönnum ÁTVR fyrir jólin 1991.1048 Í 
Handbók starfsmanna frá 2002 er sérstaklega tekið 
fram að ekki sé gert ráð fyrir að starfsmenn þiggi 
boð birgja eða annarra hagsmunahópa, nema um 
sé að ræða kynningu á framleiðslu tiltekinna landa 
eða héraða og boðið berist frá samtökum framleið-
enda eða sendiráðum. Siðareglur ÁTVR voru settar 
6. janúar 2004. Í þessum efnum var ÁTVR skrefi á 
undan fjármálaráðuneytinu sem sendi dreifibréf til 
allra undirstofnana sinna 15. febrúar 2004, „Viðmið 
fyrir góða starfshætti“. Umfangsmikil hneykslis-
mál höfðu skömmu áður komið upp hjá norrænu 
áfengiseinkasölunum í Svíþjóð og Noregi. Forstjóri 
Vinmonopolet í Noregi varð að segja af sér vegna 
óeðlilegra samskipta nokkurra starfsmanna við einn 
af birgjum verslunarinnar og í Svíþjóð voru starfs-
menn Systembolaget dæmdir fyrir að þiggja mútur 
af birgjum.

Eðlilegt er að fyrirtæki eins og ÁTVR sé á varð-
bergi ef drykkjufólk sækist eftir störfum hjá ÁTVR 
þar sem dagleg handfjötlun áfengis getur orðið því 
ofraun og sumir fara að drekka í vinnunni. Þegar 
framboð á áfengismeðferð jókst með starfsemi SÁÁ 
leituðu ríkisstarfsmenn þangað í meðferð eins og 
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aðrir. Í fyrstu var ekki talið að starfsmaður ætti ótví-
ræðan veikindarétt ef hann fór í meðferð. Nokkrar 
ríkisstofnanir settu reglur um þetta atriði og var 
ÁTVR ein þeirra. Árið 1. júlí 1998 setti ÁTVR reglur 
um launagreiðslur í fjarvistum vegna áfengismeð-
ferðar. Fastráðinn starfsmaður ÁTVR sem leitaði sér 
áfengismeðferðar í fyrsta sinn eftir að hann hóf störf 
hjá fyrirtækinu skyldi halda launum eins og um veik-
indaleyfi væri að ræða. Bæri fyrsta meðferð ekki til-
ætlaðan árangur og starfsmaður færi í meðferð öðru 
sinni skyldi hann fá launalaust leyfi svo lengi sem 
meðferð stendur, allt að þremur mánuðum, óskaði 
hann þess.1049

Ungt starfsfólk getur þurft að sýna festu í starfi 
og neita skólafélögum og yngri vinum um afgreiðslu 
ef viðskiptavinirnir hafa ekki náð áfengiskaupaaldri. 
Rannsókn sem gerð var í Finnlandi og Noregi leiddi 
í ljós að í útsölum áfengiseinkasalanna var meira 
eftirlit með aldursmörkum en í öðrum verslunum 
sem höfðu leyfi til að selja bjór, síder eða áfengis-
gos.1050

jafnrétti
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Steingríms Her-
mannssonar árið 1988 var í fyrsta sinn mælst til 
þess að ráðuneyti og opinberar stofnanir með fleiri 
en tuttugu starfsmenn settu fram fjögurra ára fram-
kvæmdaáætlanir til að auka jafnrétti.1051 Eftirfylgnin 
með þessum tilmælum var lítil og jafnréttisáætlanir 
voru ekki settar inn í jafnréttislög fyrr en árið 2000.

ÁTVR gerði jafnréttisáætlun árið 2003, ári áður en 
fjármálaráðuneytið sendi tilmæli um slíkt til annarra 
ríkisstofnana. Frumkvæðið að jafnréttisáætluninni 
kom frá skrifstofu ÁTVR þar sem konur voru nú 
komnar í stjórnunarstöður. Í sameiningu beittu þær 
sér fyrir því að unnið yrði að jafnréttismálum innan 
fyrirtækisins.1052 Í jafnréttisáætluninni segir að konur 
og karlar skuli njóta sömu kjara fyrir sambærileg 
og jafnverðmæt störf og sama gildi um hvers konar 
frekari þóknanir og hlunnindi. Bæði kyn eiga að 
njóta sömu möguleika til starfsframa og gætt skuli 

að því að sem jafnast hlutfall kynjanna sé í hinum 
ýmsu störfum innan fyrirtækisins, svo og í nefndum, 
ráðum, vinnuhópum og stjórnum. Í auglýsingum 
eftir starfsfólki komi fram að við ráðningar sé tekið 
mið af jafnréttisáætlun. Tryggt verði að karlar og 
konur njóti sömu möguleika til endurmenntunar og 
starfsþjálfunar. Ennfremur skuli starfsfólk eiga kost á 
sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem unnt er, til að 
auðvelda því að samræma fjölskylduábyrgð og starf. 
Þá eigi starfsmenn rétt á því að komið sé fram við þá 
af virðingu og að þeir sæti ekki einelti og kynferðis-
legri áreitni.

umhverfismál
ÁTVR hefur lengi látið sig umhverfismál varða og 
stuðning ÁTVR við umhverfismál má eflaust rekja til 
þess að Höskuldur Jónsson var, eins og margir aðrir 
áhugamenn um útivist, talsmaður góðrar umgengni í 
náttúrunni. Eins og áður hefur komið fram var ÁTVR 
meðal stofnenda Endurvinnslunnar hf. og í framhaldi 
af því var komið á skilagjaldi á bjórdósir, svo að ein-
nota drykkjarumbúðir færu í endurvinnslu en yrðu 
ekki að rusli á víðavangi.

Þá hefur ÁTVR lengi haft að markmiði að húsa-
kynni og lóðir sem fyrirtækið nýtir til starfsemi 
sinnar beri vott um snyrtimennsku og góða umhirðu. 
Umfangsmikilli starfsemi ÁTVR fylgir mikil orku-
notkun og mikill úrgangur fellur til, aðallega pappír 
og plast, og rekstrarvörur sem ÁTVR kaupir enda 
yfirleitt sem úrgangur á einhverju stigi, segir í 
umhverfisskýrslu ÁTVR frá árinu 2003.1053

Í byrjun tíunda áratugarins beindist athyglin í 
umhverfismálum sérstaklega að þeim umhverfis-
vanda sem stafaði af gróðureyðingu. ÁTVR og Frí-
höfnin á Keflavíkurflugvelli ákváðu því árið 1991 að 
stofna sérstakan landverndarsjóð, Fjallasjóð. Tilgang-
ur sjóðsins var að efla áhuga á landvernd og útivist 
og að bæta aðstöðu ferðamanna í óbyggðum Íslands. 
Tekjur sjóðsins voru vaxtatekjur og frjáls framlög 
erlendra viðskiptavina stofnendanna. Stjórn skipuðu 
fulltrúar tilnefndir af umhverfisráðuneytinu, fjár-
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málaráðuneytinu, Fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli 
og ÁTVR sem var falin formennska.

Höskuldur Jónsson vakti athygli viðskiptavina 
ÁTVR á þeim vanda sem landeyðing var og margir 
þeirra brugðust vel við. Þannig hafði ÁTVR í mörg 
ár milligöngu um gjafir erlendra viðskiptavina sinna 
til Landgræðslu ríkisins. Í Bandaríkjunum og á Bret-
landi er löng hefð fyrir því að stöndug einkafyrirtæki 

styðji málefni sem varða almannaheill. Sum þeirra 
fyrirtækja sem ÁTVR hafði verslað við voru því þekkt 
fyrir slíkar styrkveitingar til að sýna samfélagslega 
ábyrgð í verki og skapa sér góða ímynd.

Sem dæmi má nefna að fulltrúi Heineken bjór-
verksmiðjanna í Hollandi færði sjóðnum 4 milljónir 
króna í tilefni þess að ein milljón lítra af Heineken bjór 
hafði selst hér á landi frá því hann varð fáanlegur.1054 

6

í lok apríl sl. var stofnaður umbótahópur um ánægju starfsfólks, 

sem hefur það verkefni að móta áherslur fyrirtækisins í 

starfsmannamálum og setja fram starfsmannastefnu. í stefnu 

ÁtVR er sérstakt stefnumið sem fjallar um starfsfólk 

fyrirtækisins:

Við gerum starfsmenn okkar ánægðari. 

Við búum þeim skapandi og lifandi starfsumhverfi sem 
virkjar þann kraft sem í þeim býr og laðar til okkar hæft fólk 
sem býr yfir frumkvæði og þjónustulund. 

Vilji er til að efla ánægju starfsfólks sem mest og er vonast til 

að niðurstöður verkefnisins verði fyrirtækinu gott veganesti á 

komandi árum. Auk starfsmannastefnunnar er gert ráð fyrir að 

umbótahópurinn skilgreini aðgerðir til að ná fram markmiðum 

hennar. Hópurinn mun kynna niðurstöður sínar næsta haust, 

en að baki greiningarvinnunni liggja m.a. niðurstöður kannana 

á viðhorfum starfsfólks, s.s. vinnustaðagreiningar síðustu ára, 

SFRkannanir og niðurstöður úr þremur rýnisfundum starfs

fólks sem haldnir voru í vor til að heyra skoðanir þess á 

starfsmannamálum fyrirtækisins. 

Hópinn skipa: Guðrún C. Emilsdóttir starfsmannastjóri, Jónína 

A. Sanders aðstoðarframkvæmdastjóri, Vilhelmína Nielsen 

verslunarstjóri, Harpa Sif Þráinsdóttir og Jóhann Þórir birgisson 

aðstoðarverslunarstjórar og Sigmar K. Reynisson afgreiðslu

maður. Ábyrgðarmaður hópsins er Sigrún Ósk Sigurðardóttir 

aðstoðarforstjóri.

U m b ó t a h ó p u r  u m  á n æ g j u  s t a r f s f ó l k s

Flokkum og skilum fyrir hreinni framtíð! Allir ættu að 

tileinka sér endurnýtingu og endurvinnslu að einhverju 

marki til þess að stuðla að hreinni framtíð og draga eins 

og kostur er úr neikvæðum áhrifum urðunar og  

mengunar sem af henni getur hlotist.

Endurnýting felst í að nota eitthvað aftur í óbreyttri 

mynd, t.d. burðarpoka. Nokkrar vínbúðir endurnýta 

bakka undan bjór með því að afhenda þá blóma

ræktendum og sölum, sem nota þá undir plöntur. 

Meðfylgjandi mynd var tekin af bakkastæðu í Heiðrúnu 

en þar var verið að safna saman bökkum fyrir blóma

ræktendur. 

Ef endurnýting er ekki möguleg ætti að kanna hvort 

hægt sé að endurvinna efnið, en í flestum vínbúðum er 

pappír, bylgjupappi (kassar) og plast endurunnið. 

Vð hvetjum starfsfólk til að huga að endurnýtingu og 

endurvinnslu heima við. Margt er hægt að endurvinna 

án mikillar fyrirhafnar t.d. drykkjarumbúðir, dagblöð og 

pappír, fernur, bylgjupappa, plast og málma. Flokkun 

og skil á efni til endurvinnslu er nú mun auðveldari en 

áður; víða eru skilagámar. Á höfuðborgarsvæðinu er nú 

hægt að fá endurvinnslutunnu hjá Gámaþjónustunni hf. 

og setja í hana allan pappír heimilisins þ.m.t. dagblöð, 

tímarit og skrifstofupappír., Einnig má setja í tunnuna 

fernur, hreinan pappa t.d. pizzukassa og morgunkorns

pakka, plastbrúsa og rafhlöður. Hægt er að panta tunn

una á netinu (www.gamar.is) en Gámaþjónustan hf. sér 

um losun á fjögurra vikna fresti gegn vægu gjaldi. 

990 kr. 

úrgangur sem er vandlega flokkaður er hráefni í nýjar 

vörur en ef úrgangurinn er blandaður er hann ónýtan

legur og fer á urðunarstað. Aflið ykkur frekari upplýs

inga um flokkun sorps t.d. á eftirfarandi vefslóðum:

  http://gamar.is/
  http://sorpa.is/
  http://endurvinnslan.is/

Grænt er vænt!

Bjórbakkar á leið í endurnýtingu.

Í Flöskuskeytinu (fréttabréfi 
starfsmanna ÁTVR, júní 

2007) er birt hvatning 
til starfsfólks um endur-

vinnslu, en starfsemi ÁTVR 
fylgir mikill  úrgangur, 

einkum pappír og plast.
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Þessum peningum var varið til að byggja útsýnispalla 
við Gullfoss. Aðrir áfengisframleiðendur sem veittu 
fé til landgræðslu fyrir tilstilli ÁTVR voru Budweiser 
og Michelob sem árið 1992 veittu 35 þúsund banda-
ríska dollara í styrk sem Landgræðsla ríkisins nýtti 
til uppgræðslu í Þórsmörk og Almenningum norðan 
Þórsmerkur.1055 Á árunum 1991 til 1995 bárust fleiri 
styrkir og í desember 1993 gaf drykkjarvörufyrir-
tækið Anheuser-Busch Landgræðslunni jafnvirði 40 
þúsund bandarískra dollara og Holsten-Brauerei AG 
veitti 11 þúsund þýsk mörk til landgræðslu og rann-
sókna árið 1995 og var það í þriðja sinn sem fyrir-
tækið styrkti Landgræðsluna.1056

Þegar ÁTVR tók að nota hvíta plastpoka til 
umbúða var framleiðsla á plastpokunum boðin út og 
samið var við Plastprent hf. Þá kom upp sú hugmynd 
að Plastprent hf. safnaði auglýsingum á pokana og 
andvirði auglýsinganna rynni til Landgræðslu ríkis-
ins. Þessi auglýsingasöfnum kom sér vel fyrir Land-
græðsluna sem í árslok 1993 fékk 1,5 milljón króna 
styrk úr þessum sjóði.1057

ÁTVR hefur því lengi lagt sitt af mörkum til 
umhverfismála og styrkt umhverfissamtök, eins og 
Landvernd og Skógræktarfélag Íslands.1058 ÁTVR 
gerðist aðili að Pokasjóði fáum árum eftir að hann 
var stofnaður. Pokasjóður hefur úthlutað styrkj-
um til verkefna sem varða almannaheill, m.a. til 
umhverfismála. Þá hefur ÁTVR verið þátttakandi í 
verkefninu Skil 21 sem snerist um nýtingu úrgangs 
af lífrænum uppruna til uppgræðslu og ræktunar 
í Landnámi Ingólfs. Mikill fjöldi vörubretta eru í 
umferð hjá ÁTVR og þau sem eru ónýt eru seld til 
Grundartanga í brennslu. Þá hafa vörubretti einnig 
verið gefin til umhverfisverkefna. ÁTVR hefur líka 
styrkt umhverfisauglýsingar.

Í stjórnartíð Höskuldar Jónssonar var hlutverk 
ÁTVR fyrst og fremst að innheimta skatta fyrir 
ríkissjóð. Með því að afla ríkinu tekna gat áfengis-
salan líka látið gott af sér leiða og sýnt samfélagslega 
ábyrgð. Með því að velja verkefni á sviði umhverfis-
verndar sem viðfangsefni, áður en málaflokkurinn 
fékk þá athygli sem seinna varð vegna umfjöllunar 

um gróðurhúsaáhrif, bráðnun jökla og hlýnun jarð-
ar, var ÁTVR framsæknara en mörg önnur fyrirtæki 
og stofnanir. Með því að beina verkefnastyrkjum 
til landgræðslu þar sem markmiðið var að koma í 
veg fyrir uppblástur og eyðingu landsins var stutt 
við verkefni sem nýttust samfélaginu og næstu kyn-
slóðum vel. Á þessum árum styrkti ÁTVR ekki for-
varnarverkefni á sviði áfengis- og vímuefna þar sem 
áfengisvarnir voru í höndum annarra aðila. Hösk-
uldur Jónsson gerði sér þó ljósa grein fyrir því að 
hér gæti breytinga verið þörf. Hann skrifar í bréfi til 
heilbrigðisráðuneytisins: „Ljóst er að eigi einkasala 
á áfengi og tóbaki að starfa til frambúðar á Íslandi 
verður ÁTVR í náinni framtíð að fá meiri svip for-
varnarstofnunar á sviði heilbrigðis- og félagsmála en 
skattheimtustofnunar“.1059 Þegar Ívar J. Arndal varð 

Höskuldur Jónsson, for-
stjóri ÁTVR tekur við 
peningagjöf í Fjallasjóð frá 
hollensku Heineken-verk-
smiðjunum, eins og sagt 
er frá í Morgunblaðinu 
27. september 1991.
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forstjóri lagði hann mikla áherslu á samfélagslega 
ábyrgð fyrirtækisins.1060 Áherslan færðist hins vegar 
frá styrkjum til umhverfismála til stuðnings við 
áfengisvarnir og ÁTVR hóf samstarf við Lýðheilsu-
stöð og Umferðarstofu um varnir gegn neikvæðum 
hliðum áfengisneyslu.

starfsfólk
Eftirspurn eftir störfum hjá ÁTVR sveiflaðist með 
atvinnuástandinu í landinu og í efnahagslægðinni á 
árunum eftir 1990 var mikil ásókn í störf, bæði í versl-
unum og birgðastöð. Mörg dæmi voru um að starfs-

menn byrjuðu sem sumarstarfsmenn en ílengdust í 
framhaldinu. Þá hefur lengi tíðkast að starfsmenn 
ÁTVR á landsbyggðinni hafi fengið störf hjá fyrir-
tækinu í Reykjavík ef þeir hafa flutt þangað. Þegar 
atvinnuástandið batnaði á miðjum tíunda áratugnum 
voru mannabreytingar tíðar og ÁTVR þurfti oft að 
leita að fólki til starfa. Frá 1999 til 2008 fjölgaði starfs-
fólki ÁTVR úr 443 í 779 en fækkaði síðan aftur.1061 
Ársverkum fjölgaði þó minna á tímabilinu 1999 til 
2008, þar sem álagstímum og tilfallandi verkefnum 
eins og ræstingum var mætt með því að ráða fólk í 
hlutastörf.

Eftir að starfsemi ÁTVR var flutt á Stuðlaháls-
inn eru birgðastöð og skrifstofa á sama stað. Aðrar 
starfsstöðvar eru vínbúðirnar sem eru dreifðar um 
höfuðborgarsvæðið og um allt land. Árið 2011 var 
skiptingin þannig að fastráðnir starfsmenn í höfuð-
stöðvunum á Stuðlahálsi voru 85. Fastráðnir starfs-
menn voru 57 í vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu 
og 63 í vínbúðum á landsbyggðinni. Lausráðnir 
starfsmenn voru margir, eða alls 173, flestir í hluta-
störfum.

Margt starfsfólk hefur haldið tryggð við vinnu-
staðinn en fáir þó unnið þar jafn lengi og Sigfríður 
Hermannsdóttir í bókhaldsdeild ÁTVR en hún var 
búin að vinna hjá fyrirtækinu í 50 ár þegar hún hætti 
fyrir aldurs sakir árið 2003.1062 Árið 2004 var meðal-

Ívar J. Arndal forstjóri 
ÁTVR og Sigfríður Her-

mannsdóttir í kaffisamsæti 
þegar hún var kvödd eftir 

50 ára starf í bókhaldsdeild 
ÁTVR. Sigfríður hóf störf í 
júlí 1953, þá 23 ára gömul.

Landgræðsla fær gjöf frá 
bandaríska fyrirtækinu 

Anheuser-Busch og fram-
lag frá ÁTVR vegna tekna 

af auglýsingum íslenskra 
fyrirtækja á burðarpokum 

ÁTVR, eins og greint er 
frá í Morgunblaðinu 31. 

desember 1993.

306



Fótboltalið ÁTVR og heimamanna á Þórshöfn. Þegar áfengisútsala var opnuð á Þórshöfn árið 1999 brugðu ÁTVR-menn á leik og 
spiluðu fótbolta við heimamenn. Leikurinn var svo endurtekinn ári síðar, eins og fram kemur í Morgunblaðinu 29. febrúar 2000.



starfsaldur starfsmanna 9 ár og meðalaldur þeirra var 
45 ár.

Þótt meðferð áfengis hafi frekar verið karla- en 
kvennasvið, fóru konur nokkuð snemma að vinna 
hjá ÁTVR. Konurnar réðust fyrst til starfa á skrif-
stofu en seinna í áfengisútsölurnar. Þó voru aðeins 
þrjár konur starfandi í útsölunum árið 1986.1063 Með 

bættri tækni urðu störf í vínbúðunum betur við hæfi 
kvenna en áður og árið 2002 voru 30% verslunar-
stjóra konur. Árið 2008 voru konur mikill meirihluti 
starfsfólks.

starfsmannafélag Átvr
Höskuldi Jónssyni var umhugað um að starfsmenn 
ÁTVR hefðu með sér samtök til að efla kynni inn-
byrðis. Vinnustaðir fyrirtækisins eru margir og 
dreifðir svo að jafnvel á höfuðborgarsvæðinu kunna 
menn vart skil á samstarfsmönnum sínum. Skrifstofa 
forstjóra hefur jafnan gætt þess að ÁTVR minnist 
stórafmæla starfsmanna og annarra merkisdaga á 
ferli þeirra með hefðbundnum hætti. Sama hefur 
átt við þegar starfsmaður sem lengi hefur unnið hjá 
ÁTVR hættir störfum. Árið 1985 var stofnað starfs-
mannafélag sem hét Samstaða og var deild í Starfs-
mannafélagi ríkisstofnana. Markmið félagsins var 
að efla samvinnu og samstarf félagsmanna og bæta 
hag þeirra eftir því sem við varð komið. Í Heiðmörk 
er reitur merktur ÁVR og þangað fór starfsfólk í 
gróðursetningarferðir.1064 Þetta félag leið undir lok 
árið 1990.

Nýtt félag, Starfsmannafélag ÁTVR, var stofnað 
30. október 2007. Félagið heldur árshátíðir og hefur 
staðið fyrir öðrum skemmtunum og fjölbreyttum 
ferðalögum.

Starfsmannafélagið hefur haldið uppi margs konar 
starfsemi og sumarið 2004 hélt það t.d. sérstakan fjöl-
skyldudag í Viðey og seinna sama sumar fór 19 manna 
hópur frá ÁTVR í gönguferð á Snæfjallaströnd.

Yfirlit
Á níunda áratugnum leiddi breytt lagaumgjörð og 
skipun nýs forstjóra, Höskuldar Jónssonar, til endur-
skipulagningar og breytinga á starfseminni. ÁTVR 
var skipt upp í fjórar deildir: fjárhags- og rekstrar-
deild, aðfangadeild, sölu- og skýrsluvinnsludeild og 
framleiðslu- og tæknideild. Með nýrri löggjöf var 
ÁTVR í fyrsta sinn skipuð stjórn sem hafði verið falið 

Fjöldi starfsfólks frá 1999–2011
Ár Fjöldi ársverka Fjöldi starfsfólks

1999 213 443

2000 255 491

2001 266 550

2002 278 562*

2003 269 534

2004 283   545**

2005 281 586

2006 273 611

2007 290 690

2008 326 779

2009 301 726

2010 288 638

2011 281 617
* 30% verslunarstjóra voru konur
** meðalaldur 45 ár, meðalstarfsaldur 9 ár

Samstarfskonur á árshátíð 
ÁTVR árið 2003. 

Frá vinstri eru Ásdís 
Hlöðversdóttir, Anna 

Kapitola Engilbertsdóttir, 
Bára Rós Björnsdóttir og 

Kolbrún Guðjónsdóttir.
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að undirbúa það að leggja ÁTVR niður. Þær hug-
myndir fengu ekki pólitískan hljómgrunn og í kjöl-
farið fór stjórnin í mikla stefnumótunarvinnu. Þar 
urðu til nýjar áherslur í starfseminni: samræmt útlit 
verslana, meiri þjónusta við viðskiptavini og aukin 
þekking starfsfólks í vínfræðum. Stjórnin lagði mikla 
áherslu á að koma til móts við aukinn áhuga á víni 
og vínneyslu. Nokkur ágreiningur varð um verksvið 
stjórnar og forstjóra og þegar starfstímabil stjórnar 
rann út var ekki skipuð ný stjórn. Þegar nýr for-
stjóri, Ívar J. Arndal, tók við, var verksvið forstjóra og 
stjórnar endurskoðað. Í framhaldi af því var lögunum 

breytt aftur og ákvæðið um að skipa stjórn ÁTVR fellt 
burt.

Með nýjum höfuðstöðvum ÁTVR á Stuðlahálsi 
fluttist birgðahald, framleiðsla og aðalskrifstofa á einn 
stað. Með umfangsmeiri starfsemi fjölgaði starfsfólki 
og starfsmannastefnan varð markvissari og vaxandi 
áhersla var lögð á námskeið og fræðslu til starfs-
fólks. Settar voru siðareglur fyrir ÁTVR og gerð var 
framkvæmdaáætlun um jafnréttismál. Samfélagsleg 
ábyrgð birtist í umhverfismálum og fyrir milligöngu 
ÁTVR lögðu margir erlendir viðskiptavinir fram 
mikið fé til landgræðslu.

Starfsfólk og fjölskyldur á 
göngu í Landmannalaugum 
sumarið 2003.

309



21. Lögleg og ólögleg samkeppni

Í samkeppni við aðra
Fram til ársins 1995 hafði ÁTVR bæði einkarétt á 
smásölu og heildsölu alls áfengis sem selt var í land-
inu. Með aðild að EES-samningnum hætti ÁTVR 
heildsölu áfengis en hafði áfram einkarétt til smásölu 
áfengis. Samt hefur ÁTVR ekki verið eini aðilinn sem 
hefur selt áfengi sem ætlað var til neyslu í landinu. 
Íslenskir farmenn, fiskimenn og flugáhafnir hafa lengi 
haft leyfi til að kaupa tiltekið magn áfengis erlendis 
eða í fríhöfn og taka með sér heim. Sömuleiðis hafa 
ferðamenn mátt taka með sér tollfrjálst áfengi inn í 
landið. Áfengisbannið sem stóð áratugum saman 
skapaði grundvöll fyrir bruggun, eimingu og smygl 

á áfengi. Á seinni árum hafa landi og gambri einkum 
verið seldir til unglinga sem ekki hafa aðgang að versl-
unum ÁTVR en líka eitthvað til fullorðinna sem vilja 
ódýrt áfengi. Þar sem áfengisverð er hátt eins og á 
Norðurlöndum er meiri hvati til þess að stunda eigin 
víngerð, brugga bjór eða eima áfengi en í löndum þar 
sem áfengi er ódýrt.

Erfitt er að meta hversu mikið áfengi er fram-
leitt með bruggi, smygli eða keypt tollfrjálst, þar sem 
slíkt er hvergi skráð. Mjög líklegt er að það hafi verið 
mismikið frá einu tímabili til annars. Vegna mikillar 
fjölgunar á utanlandsferðum síðasta áratug hefur Frí-
höfnin á Keflavíkurflugvelli verið langstærsti keppi-
nautur ÁTVR um sölu áfengis. Flestallir ferðamenn 

Bjórstæður í Fríhöfninni
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kaupa leyfilegan skammt af áfengi þegar þeir koma 
til landsins. Í rannsókn Ásu Guðmundsdóttur, sem 
birtist árið 1990, var gerð tilraun til þess að meta 
umfang óskráðs áfengis.1065 Safnað var gögnum úr 
spurningakönnunum, tölfræðilegum upplýsingum 
um fjölda ferðamanna, skipakomur og áfengisverslun 
í fríhöfn. Einnig voru tekin viðtöl við embættis-
menn, kaupmenn, starfsfólk í ferðaþjónustu og aðra 
sérfræðinga til þess að fá heildarmynd af umfang-
inu. Samkvæmt útreikningum Ásu, sem miðast við 
seinni hluta níunda áratugarins, voru um 18% af öllu 
áfengi sem neytt var í landinu keypt annars staðar en 
hjá ÁTVR. Langmestur hluti þess var keyptur í Frí-
höfninni en annað var smygl og heimagert áfengi. Í 
norrænni áfengistölfræði fyrir tímabilið 1993 til 2006 
var gert ráð fyrir því að hér á landi hafi þetta hlut-
fall verið lægra en 10% og lægst á Íslandi af Norður-
löndunum.1066 Í Svíþjóð var talið að 30% áfengis sem 
neytt var í landinu væri keypt annars staðar en í versl-
unum sænsku áfengissölunnar, Systembolaget. Hlut-
fall óskráðs áfengis var talið vera á milli 15 og 20% í 
Danmörku, Finnlandi og Noregi.

Heimagert vín og bruggun bjórs 
og landa
Í mörgum löndum er hefð fyrir því að búa til margs 
konar vín úr heimaræktuðum ávöxtum og berjum 
en hér á landi hafa afar fáir stundað slíka víngerð. Í 
könnun á áfengisneyslu árið 1979 höfðu 13,9% svar-
enda bruggað bjór eða búið til vín.1067 Þegar könnunin 
var endurtekin árið 1984 var bætt við spurningu um 
sterka áfengið. Á þessu tímabili hafði þeim fækkað í 
6,2% sem sögðust hafa búið til áfengi, þar af höfðu 
2% framleitt sterkt áfengi.1068 ÁTVR fékk Gallup til 
að gera skoðanakönnun fyrir sig árið 1996 og í henni 
var spurt um heimabruggun. Í ljós kom að 0,5% svar-
enda brugguðu oft, 3,8% stundum og 7,4% svarenda 
sjaldan.1069 Þetta bendir til þess að heimatilbúningur 
áfengis sveiflist nokkuð á milli ára. Þegar tilbúin 
víngerðarefni komu á markað varð fyrirhafnarminna 
að leggja í. Gæði efna til ölgerðar, en þó sérstaklega 

víngerðarefna, sem voru á markaðnum urðu smám 
saman meiri og það ýtti enn undir heimatilbúning 
áfengis. Stærsti áhrifavaldurinn er þó kaupmátturinn, 
því að minnkandi kaupmáttur ýtir undir heimabrugg 
og heimavíngerð en þegar fólk hefur meira á milli 
handanna kaupir það frekar tilbúna og betri og dýrari 
vöru.

Á hverju þingi á árunum 2001–2007 lögðu þing-
mennirnir Guðjón A. Kristinsson, Drífa Hjartardótt-
ir, Þuríður Backman og Guðrún Ögmundsdóttir fram 
frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum.1070 
Frumvarpið gekk út á að gera þeim kleift sem hafa til 
þess vilja og getu að framleiða létt vín úr innlendum 
ávöxtum og jurtum án þess að slík iðja sé lögbrot. 
Samkvæmt frumvarpinu átti einungis að vera heimilt 
að framleiða vín undir 15% styrkleika alkóhóls. Rökin 
fyrir frumvarpinu voru þau að fjölmargir landsmenn 
stunduðu slíka iðju og hún ætti því ekki að vera 
lögbrot. Í fyrstu greinargerðinni með frumvarpinu 
var einnig gert ráð fyrir þeim möguleika að þekk-
ing á gerð matarvína leiddi af sér séríslenska fram-
leiðslu- og verslunarvöru úr íslenskum berjum sem 
væri hrein náttúruafurð. Þótt það komi ekki fram í 
greinargerðum með frumvarpinu virðast þingmenn-
irnir hafa haft upplýsingar um að heimatilbúningur 
áfengis væri nokkuð útbreiddur. Frumvarpið fékkst 
ekki samþykkt.

Eftir mikla söluaukningu þegar bjórinn var leyfður 
árið 1989 dróst áfengissalan saman næstu árin á eftir. 
Nýjabrumið var farið af bjórnum og í landinu var 
efnahagslægð. Í kjölfar athyglinnar sem bjórinn fékk 
jókst áfengisneysla unglinga og framhaldsskólanemar 
sem ekki höfðu náð löglegum aldri til að kaupa áfengi 
leituðu leiða til að útvega sér áfengi. Gamla aðferðin 
að biðja einhvern sem hafði aldur til að kaupa fyrir 
sig í vínbúðunum hefur lengi verið notuð en sumir 
keyptu landa og gambra beint af bruggurum.

Á árunum 1992–1993 virtist vera óvenjumikið 
um ólöglega framleiðslu áfengis ætlaða til sölu.
Skýringuna má rekja til þess að efnahagssamdráttur 
var í samfélaginu og eftirspurn eftir ódýrum vörum 
jókst. Sumir bruggarar voru með þróaðar fram-
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leiðsluaðferðir sem bentu til hugmynda um stórtæka 
sölustarfsemi. Aðrir höfðu einfaldari aðferðir eins og 
bruggararnir í Laugarnesinu.1071 Í rifsberjarunnum í 
grennd við Laugalækjarskóla fannst stór plastkútur 
með landa og minni plastkútar til dreifingar. Sölu-
mennirnir, sem voru 16-17 ára, höfðu athvarf í sjoppu 
í nágrenninu og fylgdust þar með umferð um svæðið. 
Þessi starfsemi var þó fljótlega upprætt.

Framhaldsskólanemar voru þó ekki eini markhóp-
ur bruggara. Fullorðið fólk keypti líka af þeim vegna 
þess að landinn var ódýrari en brennivínið. Einn lítri 
af brennivíni kostaði 2.620 kr. í „ríkinu“ en lítri af 
landa kostaði um 1.500 kr.1072 Í Morgunblaðinu 13. júní 
árið 1993 birtist fréttaskýring um brugg eftir Guðna 
Einarsson þar sem ítarlega er fjallað um framleiðslu 
og sölu á bruggi.1073 Samkvæmt því sem þar kemur 
fram og byggir á heimildum frá lögreglu og landa-
framleiðendum voru 6–8 bruggverksmiðjur starfandi 
við Faxaflóann þetta vor. Að auki var svo vitað um 
eina á Suðurlandi og aðra norðan heiða. Í greininni 

kom fram að einfalt væri að setja upp brugghús því að 
fjárfestingin væri lítil. Tækjabúnaður er hitunartæki, 
ílát fyrir gambra, vatnslásar, síur og eimingartæki en 
þeir stórtæku keyptu dælubúnað til að flytja vökvann 
á milli framleiðslustiga. Erfiðast væri að finna hentugt 
húsnæði á góðum stað. Þá krefst starfsemin mikillar 
árvekni, því ekki má líta af framleiðslunni á meðan 
hún er í gangi og gæta þarf fyllsta hreinlætis. Þá þarf 
ofurgætni við sölumennsku og varúðarráðstafanir 
svo að ekki komist upp um starfsemina. Mikil sykur-
kaup í stórmarkaði geta svo dæmi sé tekið komið upp 
um menn.

Þrátt fyrir væntingar um mikinn og skjóttekinn 
gróða hafa bruggarar ekki verið lengi við iðju sína á 
sama stað. Í júlí 1993 gerði lögreglan upptæk afkasta-
mikil bruggtæki á bæ í Austur-Eyjafjallahreppi en þar 
höfðu verið framleiddir 2.400 lítrar frá áramótum.1074 
Lögregla var að taka sömu mennina aftur og aftur 
fyrir bruggun.

Víngerðarefni í 
verslunarglugga.
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smygl
Sterkar vísbendingar eru um það að á árunum 1950–
1960 hafi sjómenn og þá einkum farmenn smyglað 
miklu áfengi til landsins.1075 Þeir voru fyrst og fremst 
að smygla spíra, vodka og öðru sterku áfengi. Þegar 
bjór fór að verða vinsæll en var enn bannaður varð 
hann eftirsóttur smyglvarningur. Þótt bjórinn kæmist 
í löglega sölu hélt smygl á honum áfram um nokk-
urt skeið þar sem smyglaði bjórinn var ódýrari en 
sá sem fékkst í vínbúðunum. Bæði var um að ræða 
smygl í smáum stíl til einkaneyslu og stórtækt smygl 
í atvinnuskyni. Menn voru teknir með tvær viskí-
flöskur eða einn kassa af bjór en stórfelldara smyglið 
gat farið upp í nokkur þúsund flöskur þar sem stór 
hluti skipshafnarinnar átti hlut að máli. Þegar gáma-
flutningar á flutningaskipum hófust varð erfiðara 
að smygla einum og einum kassa af áfengi. Smygl í 
gámum krafðist því skipulagðrar brotastarfsemi. Eitt-
hvað var um hana og á miðjum níunda áratugnum 

höfðu lögregluyfirvöld samstarf við ÁTVR um að 
kanna sölu til veitingahúsa. Grunur lék á að sum 
þeirra keyptu smyglað áfengi í stórum stíl.1076 ÁTVR 
hélt skrá yfir sölu til vínveitingahúsa og gat því fylgst 
með innkaupum þeirra. Áfengi sem tollur og lög-
regla gerðu upptæk átti að koma til ÁTVR til förg-
unar. Sumt skilaði sér strax en dráttur varð stundum 
á skilum vegna gildis vörunnar sem sönnunargagns. 
En fyrirtækið fylgdist vel með þeim smyglmálum sem 
komu til kasta lögreglu.

Nokkur umfangsmikil smyglmál komu upp á 
tíunda áratugnum. Sem dæmi má nefna að í nóvem-
ber 1991 var sagt frá því í Morgunblaðinu að þrír 
skipverjar á Skógafossi hefðu játað að vera eigendur 
að 56 lítrum af vodka og gini og 34.000 vindlingum 
sem fundust í Sómabáti í Stálvíkurhöfn í Garðabæ. 
Varningnum höfðu þeir fleygt fyrir borð af Skóga-
fossi, sem var að koma frá Bandaríkjunum, móts 
við Garðskaga og þangað fór maður á báti og sótti 
varninginn. Tollgæslan fylgdist með bátnum en þegar 

Lögreglumaður gerir 
tæki og brugg upptækt.
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komið var að honum í Stálvíkurhöfn var maðurinn 
á bak og burt.1077 Grunur lék á að sama aðferð hafi 
verið notuð í mars 1999 þegar Goðafoss var að koma 
frá Kanada og Bandaríkjunum en tæplega 600 lítrar af 
smygluðu áfengi og 550 lengjur af vindlingum fund-
ust um borð í skipinu eftir umfangsmikla leit Toll-
gæslunnar í Reykjavík.1078

Íslensk fiskiskip, einkum togarar, hafa lengi siglt 
með aflann til Englands og Þýskalands. Þessar sigl-
ingar hafa gengið í bylgjum en um 1990 var orðið 
mjög lítið um þær.1079 Með meiri tæknivæðingu við 
uppskipun stoppuðu skipin skemur í erlendu höfn-
unum svo að áhöfnum gafst ekki tími til að kaupa 
áfengi og finna felustaði fyrir það1080 Tollgæslan efldist 
líka og trúlega dró úr smygli á áfengi eftir aldamótin 
2000. ÁTVR opnaði hverja smáverslunina á fætur 

annarri víða um land og aðgengi að áfengi eftir lög-
legum leiðum var orðið greiðara, en væntanlega var 
auðveldara að selja smyglað áfengi á stöðum þar sem 
enga áfengisútsölu var að finna. Smyglvarningurinn 
sem seldur var um allt land var að vísu ódýrari en 
vodkinn í vínbúðunum en á móti kom að þessi við-
skipti voru ólögleg og gátu orðið að lögreglumáli.

Ekki voru það eingöngu Íslendingar sem voru að 
smygla áfengi. Margar ábendingar höfðu borist ÁTVR 
um að umtalsvert magn áfengis og tóbaks bærist inn í 
landið með rússneskum togurum. Árið 1992 lönduðu 
margir rússneskir togarar afla úr Barentshafi í íslensk-
um höfnum. Í nóvember þetta ár var sala á vindling-
um á Sauðárkróki minni en á sama tíma árið áður. 
Starfsmenn ÁTVR héldu því fram að þessi samdráttur 
væri vegna þess að mikið af búlgörskum vindlingum 

Tollverðir að störfum 
við leit að smygli.
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hefði borist í land sem greiðsla fyrir aflóga bíla. Sögu-
sagnir voru um að rússneskar skipshafnir greiddu 
einnig fyrir bíla með áfengi en erfitt er að styðja þá 
sögn með sölutölum ÁTVR. Í bréfi til fjármálaráðu-
neytisins benti ÁTVR á nauðsyn þess að eftirlit yrði 
hert með viðskiptum sem erlendir sjómenn ættu við 
Íslendinga meðan á landlegu stendur.1081

Afstaða manna til smygls einkenndist lengi vel af 
nokkru umburðarlyndi. Jafnvel var talað um að kaup 
og kjör farmanna tækju mið af því að þeir hefðu auka-
tekjur af smygli. Á meðan smygl barst með fiskiskip-
unum sem oft voru gerð út frá minni stöðum keypti 
fólk smyglað áfengi af nágrönnum sínum og ættingj-
um. Sú saga heyrðist að bjórbannið skipti engu máli 
í fiskibæjunum, sjómennirnir sæju bæjarbúum fyrir 
öllum þeim bjór sem þeir vildu drekka. Bjórbannið 
væri því eingöngu mál Reykvíkinga. Menn eru treg-
ari til að kaupa smyglaðan varning af ókunnugum og 
umburðarlyndi gagnvart smygluðu áfengi er minna 
en áður. Erlendar fréttir af hættulegum smyglvarningi 
gætu líka hafa leitt til andstöðu við smygl. Í Noregi 
létust um 20 manns af völdum smyglaðs áfengis í 
svokölluðu metanólmáli sem kom upp á árunum 
2001–2004.1082

fríhöfnin
Heimildir skipverja og flugverja, eins og flugáhafn-
ir eru kallaðar í reglugerð um tollfrjálsan farangur, 
takmörkuðust í fyrstu við sterkt áfengi og létt vín. 
Seinna var þessum aðilum heimilað að flytja inn toll-
frjálsan bjór. Tollfrjálsa áfengið sem sjómenn fluttu 
inn til landsins var oftast keypt erlendis en mestallt 
tollfrjálst áfengi sem flugáhafnir flytja inn til landsins 
er keypt í Fríhöfninni. Engar opinberar skýrslur eru 
til um sölu áfengis í Fríhöfninni svo að salan þar er 
ekki talin með í yfirliti Hagstofu Íslands yfir áfengis-
sölu í landinu.

Eins og vikið var að í kaflanum um bjórkomuna 
breyttust vinnubrögðin um 1980. Ferðamenn gátu þá 
farið að kaupa bjór í Fríhöfninni eins og flugáhafn-
ir. Á níunda áratugnum var bjórsalan í Fríhöfninni 

því umtalsverð enda var þarna á ferðinni áfengur 
drykkur sem ekki var til sölu í verslunum ÁTVR. 
Þegar bjórsala var leyfð var þess að vænta að drægi 
úr áhuga ferðamanna að bera með sér kassa af bjór til 
viðbótar öðrum farangri. Svo mjög dró úr sölu bjórs 
í Fríhöfninni eftir að hann kom í verslanir ÁTVR, að 
í júlí árið 1989 var sagt frá því að utanríkisráðuneytið 
hefði tekið þá ákvörðun að hætta sölu bjórs í Fríhöfn-
inni að höfðu samráði við fjármálaráðuneytið.1083 Til-
drögin voru þau að ríkissjóður hagnaðist ekki lengur 
á því að bjór væri seldur farþegum við komu til lands-
ins, því að slík sala drægi úr sölu bjórs í verslunum 
ÁTVR. Önnur ástæða var sú að ef áfram átti að selja 
bjór í Fríhöfninni þurfti að byggja birgðaskemmu 
fyrir tugi milljóna. Guðmundur Jónsson forstjóri Frí-
hafnarinnar hafnaði þeim rökum að fólk keypti minni 
bjór hjá ÁTVR þótt það keypti bjór í Fríhöfninni, því 
að Fríhafnarsalan væri viðbótarneysla. Hugmyndir 
Guðmundar hafa stuðning af norskum rannsóknum 
sem hafa sýnt að áfengi og einkum sterkt áfengi sem 
keypt er í fríhöfnum er viðbót við venjulega áfengis-
neyslu.1084 Fyrstu þrjá mánuði ársins 1990 var því ekki 
seldur bjór í Fríhöfninni. Sala á bjór hófst þá aftur 
þar sem Fríhöfnin, ríkissjóður, heildsalar og íslenskir 
framleiðendur töldu sig hafa tekjur af komusölunni.

Á sjöunda áratugnum hófust skemmtiferðir 
Íslendinga til útlanda að einhverju marki. Utanlands-
ferðum fjölgaði allt fram til hrunsins 2008. Meirihluti 
Íslendinga sem er að koma frá útlöndum kaupir leyfi-
legan skammt af tollfrjálsu áfengi í Fríhöfnni. Hún er 
því í samkeppni við áfengisverslanirnar. Reynt hefur 
verið að meta hvað tollfrjálst áfengi er hátt hlutfall 
af heildaráfengisneyslu í 15 löndum Evrópusam-
bandsins og árið 1995 var talið að þetta hĺutfall væri 
1,2%.1085

Reglur um tollfrjálst áfengi voru einmitt eitt af 
þeim atriðum sem samið var um í aðildarviðræðum 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar við Evrópusamband-
ið. Reglurnar um innflutning tollfrjáls áfengis innan 
Evrópusambandsins voru of rúmar til að samræmast 
norrænni áfengispólitík. Árið 1999 var hætt að selja 
tollfrjálst áfengi til ferðamanna sem ferðuðust innan 
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Evrópusambandsins. Íbúar í Evrópusambandslöndun-
um mega flytja inn nánast ótakmarkað magn af bjór, 
léttu víni og sterku áfengi til eigin neyslu. Til þess að 
tryggja að innflutningurinn sé til eigin neyslu hafa þó 
verið settar leiðbeinandi reglur. Áfengi keypt í þriðja 
landi, utan innri markaðarins, er hins vegar tollskylt 
þegar komið er til lands í Evrópusambandinu.

Þegar Finnland og Svíþjóð gengu í Evrópusam-
bandið 1. janúar 1995 fengu löndin samþykktar tíma-
bundnar sérreglur um tollfrjálst áfengi ferðamanna 
sem skyldu gilda til 31. desember 2003. Í aðildarvið-
ræðunum hafði verið fallist á sömu reglur fyrir Noreg, 
en þar sem Norðmenn höfnuðu aðild í þjóðaratkvæða-
greiðslu héldu þeir sínum reglum um tollfrjálst áfengi 
óbreyttum. Norðmenn rýmkuðu sínar reglur um toll-
frjálst áfengi lítillega árið 2006 og íslensku reglurnar 
urðu líka rýmri árið 2008 og aftur árið 2011.

Tollfrjálsi innflutningurinn skapaði þrýsting á 
áfengiseinkasölurnar í Finnlandi og Svíþjóð. Svíar 
fluttu inn áfengi frá Danmörku þar sem verðið var 
lægra og þegar Eistland gekk í Evrópusambandið 

jókst landamæraverslun Finna, þar sem áfengi er 
miklu ódýrara í Eistlandi en í Finnlandi. Mikið af 
áfengi var því flutt inn án þess að sænska og finnska 
ríkið hefðu skatttekjur af því. Danir gátu líka farið til 
Þýskalands og keypt ódýrara áfengi og flutt með sér 
heim til Danmerkur.

Á árunum frá 1997 til 2004 lækkuðu áfengisskattar 
í Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð. Jafnvel Norðmenn 
lækkuðu áfengisskatt á sterkt áfengi tvisvar á árunum 
2002–2003 til þess að draga úr áfengiskaupum Norð-
manna í Svíþjóð. Áfengisverslun yfir landamæri hefur 
því haft veruleg áhrif á áfengisverð og áfengisneyslu 
á Norðurlöndum, nema á Íslandi og í Færeyjum. 
Settar voru fram kröfur um lægri áfengisskatta bæði 
í Finnlandi og Svíþjóð til þess að draga úr hvatanum 
til þess að kaupa áfengi í grannlöndunum. Frekari 
skattalækkanir hafa þó ekki verið samþykktar.

Þar sem reglurnar um tollfrjálsa áfengið ná ekki 
yfir Evrópska efnahagssvæðið en eru bundnar við 
lönd Evrópusambandsins, hefur ekki verið talið 
nauðsynlegt að breyta reglunum hér á landi. Árið 

Tollfrjálst áfengi er selt 
ferðamönnum í Fríhöfn-
inni í Keflavík. Heildar-

magn þess kemur ekki fram 
í opinberum tölum um 

áfengissölu.
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2008 var þó sett reglugerð (nr. 630/2008) um ýmis 
tollfríðindi og með breytingu á lögum um gjald af 
áfengi og tóbaki, sem tóku gildi 21. júní 2011, var 
bjórskammturinn hækkaður.1086 Samkvæmt henni 
mega ferðamenn flytja inn tollfrjálst áfengi sem hér 
segir: einn lítra af sterku áfengi og einn lítra af léttu 
víni og 6 lítra af bjór, eða einn lítra af sterku áfengi og 
9 lítra af bjór, eða einn og hálfan lítra af léttu víni og 
9 lítra af bjór, eða 12 lítra af bjór.

Þessar nýju reglur eru til þess fallnar að auka sölu 
á tollfrjálsu áfengi og efla Fríhöfnina í samkeppni við 
ÁTVR um áfengiskaup. Fleiri utanlandsferðir og meiri 
áfengisneysla á ferðalögum hafa því ýtt undir aukna 
áfengisneyslu. Margar rannsóknir benda til þess að 
ferðamenn, sérstaklega þeir sem koma frá löndum 
þar sem áfengi er dýrt eins og á Íslandi, drekki meira 
áfengi á ferðalögum en heima hjá sér. Þar kynnast 
þeir nýjum siðum og fá smekk fyrir nýjum áfengisteg-
undum. Þess vegna er líklegt að mikil ferðamennska 
Íslendinga í útlöndum hafi ýtt undir breyttar venjur 
og meiri áfengisneyslu þegar heim er komið. Þannig 
stuðla ferðalög Íslendinga til útlanda mjög líklega að 
auknum umsvifum ÁTVR.

vínveitingahúsin
Meðan ÁTVR rak heildsölu áfengis var allt áfengi 
sem veitingamenn seldu gestum sínum keypt hjá 
ÁTVR. Þegar heildsalan var aflögð árið 1995 fóru 
veitingamenn að kaupa aðrar tegundir áfengis en þær 
sem seldar voru í vínbúðunum. Hæpið er þó að tala 
um samkeppni um sölu víntegunda þar sem verðið á 
veitingastöðunum er miklu hærra en verð á svipaðri 
vöru í vínbúðunum.

Lengi vel var torsótt fyrir veitingamenn að fá vín-
veitingaleyfi. Til þess þurfti umsögn áfengisvarnar-
nefndar í sveitarfélaginu og nefndirnar voru nær alltaf 
á móti leyfisveitingunum. Kráarsetur voru álitnar ógna 
heimilunum og þótt hátt verðlag tempri drykkju koma 
dýr áfengiskaup niður á fjárhag fjölskyldna. Aðhaldið á 
vínveitingastöðunum er lítið, þar má alltaf panta fleiri 
drykki, en heima klárast úr flöskunni. Frá sjónarhóli 

fjölskylduverndar eru kostirnir við kráardrykkjuna 
þeir að heimilið er áfengislaust svæði og þannig má 
vernda börn fyrir áfengisneyslu foreldranna.

Á styrjaldarárunum festist í sessi að halda partý 
í heimahúsum og slík samkvæmi urðu eitt einkenni 
á skemmtanalífi í Reykjavík allt fram til 1990.1087 
Heimasamkvæmi voru vinsæl en almennar sam-
komur voru oft haldnar í félagsheimilum og í sam-
kvæmissölum veitingastaða sem á sjötta og sjöunda 
áratugnum og jafnvel lengur fengu tækifærisleyfi 
til vínveitinga. Þekkt var að menn væru með pela í 
vasanum og snöfsuðu sig á laun, bæði á vínveitinga-
stöðum og áfengislausum skemmtunum. Smáflöskur 
með áfengi voru ekki seldar í verslunum ÁTVR vegna 
andstöðu veitingamanna sem töldu að gestir kæmu 
með þær inn á veitingastaði og þeir hefðu því ekki 
tekjur af viðkomandi gestum. Með bjórnum gjör-
breyttist skemmtanahald og stóru diskótekin lokuðu 
en krám, kaffihúsum og minni veitingastöðum með 
vínveitingaleyfi fjölgaði á stuttum tíma. Reyndar voru 
lítil veitingahús sem seldu vín með mat orðin vinsæl 
áður en bjórinn kom en hann herti á breytingu sem 
var þegar hafin.

Dómsmálaráðuneytið veitti vínveitingaleyfi í fyrstu 
en seinna voru leyfisveitingar hjá lögreglu. Árið 1998 
var lögum breytt í þá veru að færa leyfisveitingarnar 
til sveitarstjórna. Þetta var í samræmi við þá stefnu 
að færa ákvarðanavald frá ríkinu til sveitarstjórna. 
Smám saman breyttust viðhorfin og ekki var lengur 
litið á leyfisveitingu sem sérstaka hagsbót heldur sem 
rétt sem skyldi veita umsækjanda svo framarlega sem 
hann eða hún uppfyllti lög og reglugerðir. Sveitar-
félögin voru áfram um að styðja rekstur veitingastaða 
og því réðu frekar efnahagsleg sjónarmið en áfengis-
stefna því að vínveitingaleyfum fjölgaði. Reglur um 
vínveitingaleyfi voru mjög flóknar og til þess að gera 
þær einfaldari voru samþykkt ný lög nr. 85/2007 um 
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Þrátt fyrir 
þessar breytingar eru enn gerðar strangar kröfur til 
rétthafa vínveitingaleyfa.

Áfengi á veitingastöðum hefur alltaf verið frekar 
dýrt. Verðinu var stýrt og hámarksálagning á sterkt 
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áfengi sem selt var í veitingahúsum var 50% fyrir 
áfengi sem selt var í heilum eða hálfum flöskum. Ef 
áfengi var selt í smærri skömmtum var hún 80%. 
Þegar bjórsala var leyfð árið 1989 var álagning á bjór 
í veitingahúsum gefin frjáls.

Hlutfall þess áfengis sem selt var á vínveitinga-
stöðum var talið vera 10% alls áfengis sem selt var í 
landinu árið 1970.1088 Árið 1990 hækkaði þetta hlut-
fall í 20% og árið 2000 var það orðið 25%. Síðan virðist 
hlutfallið hafa lækkað og var komið í 21% árið 2006. 
Þetta er lágt hlutfall miðað við mörg önnur lönd. Árið 
1997 var sambærilegt hlutfall 76% á Írlandi, 65% á 
Spáni og 55 % í Belgíu en í þessum löndum fer meiri-
hluti áfengisneyslu fram á krám og börum.1089

óskráð áfengi, áhætta og 
umburðarlyndi
Vitað er að skráð áfengisneysla, þ.e. sala ÁTVR og 
birgja eins og hún var skráð af Hagstofu Íslands, náði 
aldrei yfir alla áfengisneyslu í landinu. Heimabrugg, 
smyglað áfengi og tollfrjálst áfengi koma til viðbótar 
því sem ÁTVR og vínveitingahúsin selja. Á seinni 
árum hefur þáttur heimbruggs og smygls án efa 
minnkað verulega en hlutur hins tollfrjálsa áfengis 
hefur aukist þeim mun meira.

Heimabrugg og smyglað áfengi lúta ekki sömu 
gæðakröfum og áfengi sem er framleitt í löglegum 
brugghúsum, víngerðum og verksmiðjum. Þær þurfa 
að hlíta ströngum kröfum um hreinlæti og eru háðar 
ströngu eftirliti. Fyrrnefnda starfsemin er því óheppi-
leg frá heilbrigðissjónarmiðum og ef hún er umfangs-
mikil verður ríkissjóður af miklum skatttekjum vegna 
hennar.

Heimagert vín og brugg hefur trúlega aðallega 
verið framleitt til einkanota. Unglingar sem ekki hafa 
náð tilteknum áfengiskaupaaldri hafa þó löngum verið 
markhópur bruggara. Smyglið hefur fremur beinst að 
ungum og tekjulágum karlmönnum. Rannsóknir frá 
Noregi hafa sýnt að konur neyta heimgerðs áfengis 
en kaupa eða neyta afar sjaldan smyglaðs áfengis.1090

Athyglisvert er hvað ÁTVR var virkt í því að upp-

ræta smygl í byrjun tíunda áratugarins. ÁTVR reyndi 
því að gæta hagsmuna ríkissjóðs og koma í veg fyrir 
að fyrirtækið væri í samkeppni við bruggara og 
smyglara.

Árið 1995 skrifaði Ómar Smári Ármannsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn grein í Morgunblaðið: 
„Gegn bruggurum“.1091 Í greininni segir: ,,Almenn-
ingsálitið gagnvart framleiðslu ólöglegs áfengis 
skiptir miklu máli. Eftir því sem meiri samstaða er 
á meðal almennings og eftir því sem almennari vilji 
er um að hafna viðskiptum við söluaðilana því minni 
ástæða er fyrir þá að stunda hina ólöglegu starfsemi.“ 
Greinin er skrifuð að gefnu tilefni því að á þessum 
tíma hafði lögregla verið að stöðva talsverða brugg- 
og landaframleiðslu. Töluvert umburðarlyndi var 
gagnvart bruggi og smygli og voru þau viðhorf leifar 
frá bannárunum. Þeir sem voru harðastir í andstöðu 
sinni gegn áfengisbanninu virtu það ekki og brugg-
uðu sjálfir. Sumir þeirra stunduðu jafnvel umfangs-
mikla sölustarfsemi. Þegar banninu var aflétt var sett 
ströng löggjöf sem var afdráttarlaus í þeim efnum að 
ríkið hafði einkaleyfi á framleiðslu og sölu áfengis. 
Almennt hefur fólk verið tilbúið til að líta fram hjá 
löggjöfinni þegar um er að ræða heimagerð vín til 
eigin nota en landasala til unglinga er almennt for-
dæmd. Mest er þó andstaðan við slíka starfsemi þegar 
saman fer sala á ólöglegu áfengi og öðrum vímuefn-
um sem eru ólögleg.

Yfirlit
Þótt langmest af öllu áfengi sem landsmenn neyttu 
væri keypt í útsölum ÁTVR var áfengi líka selt í frí-
höfn og í veitingahúsum. Auk þess var alltaf eitthvað 
um að ólöglegt áfengi væri í boði, bæði heimagert 
áfengi og smygl. ÁTVR var því ekki eini söluaðilinn 
en takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um hlutfall 
þess áfengis sem ÁTVR hefur selt og áfengis sem er 
selt annars staðar. Á níunda áratugnum reyndi ÁTVR 
að vera virkt í eftirliti með ólöglegri sölu á áfengi og 
hindra að fyrirtækið væri i samkeppni við bruggara 
og smyglara.
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22. viðskiptavinirnir og viðhorf til Átvr

sérkjör æðstu manna
Æðstu menn ríkisins hafa lengi haft heimild til að 
kaupa áfengi á sérkjörum.1092 Rökin fyrir þessari reglu 
eru þau að eðlilegt sé að æðstu menn ríkisins veiti 
áfengi í veislum sem þeir halda í þágu hins opinbera, 
og því sé sanngjarnt að þeir fái áfengið á sérkjörum. 
Allt frá árinu 1964 gátu eftirtaldir aðilar fengið áfengi 
á kostnaðarverði: forseti Íslands, handhafar forseta-
valds, ríkisstjórn, ráðherrar, ráðuneytin, Alþingi, for-
seti sameinaðs Alþingis, Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins, forstjóri Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. 
Þá höfðu deildarforsetar Alþingis heimild til að kaupa 
áfengi á kostnaðarverði fyrir allt að kr. 2.000 og vara-
forsetar Alþingis fyrir allt að kr. 1.000 á hverju þingi. 
Handhafar forsetavalds höfðu þessa heimild einungis 
þann tíma sem forsetavaldið var í höndum þeirra. 
Árið 1971 samþykkti ríkisstjórnin á fundi 14. október 
að afnema fríðindi þau við innkaup áfengis og tóbaks 
til einkanota er ráðherrar og forsetar Alþingis höfðu 
notið.1093 Við innkaup áfengis og tóbaks vegna boða 
sem ráðherra heldur í embættisnafni skyldu þó gilda 
sömu reglur og áður, enda annaðist hlutaðeigandi 
ráðuneyti innkaupin.

Þótt áfengið væri fyrst og fremst ætlað til risnu gat 
verið óljóst hvað var risna og hvað einkanot. Engar 
reglur voru um magn eða verðmæti áfengis sem 
embættismennirnir máttu kaupa á sérkjörum, nema 
hvað varðaði deildarforseta og varaforseta Alþingis 
þar sem áfengiskaupin máttu ekki fara yfir ákveðna 
upphæð. Heimildir til kaupa á áfengi á sérkjörum 
hafa verið ákveðnar með bókunum ríkisstjórna eða 
ákvörðun fjármálaráðherra. Almenningur hefur alltaf 

verið viðkvæmur fyrir fríðindum embættismanna og 
því ekkert skrítið að mikið fjaðrafok yrði þegar upp 
komst um gífurleg áfengiskaup eins af handhöfum 
forsetavalds.

Málavextir voru þeir að meðan Magnús Thor-
oddsen forseti Hæstaréttar var handhafi forsetavalds, 
keypti hann í fimm skipti á sérkjörum árið 1987 sam-
tals 720 flöskur af áfengi, en árið 1988 í átta skipti sam-
tals 1440 flöskur. Munur á kaupverði og útsöluverði 
nam 2.577.324 krónum svo að hér var um verulega 
upphæð að ræða. Eftir að áfengiskaupin voru gerð 
opinber skilaði Magnús 1260 flöskum aftur til ÁTVR 
seint á árinu 1988.

ÁTVR hélt sérstakar skrár um alla sölu áfengis á 
sérkjörum til þeirra sem heimild til þeirra hafa. Við 
innri endurskoðun hjá ÁTVR komu í ljós óeðlilega 
mikil innkaup Magnúsar og leitaði forstjóri ráða hjá 
Ríkisendurskoðun, þar sem engar reglur voru til 
um innkaup á sérkjörum. Sjaldan reyndi á réttindi 
handhafa forsetavalds í þessum efnum fyrr en Vigdís 
Finnbogadóttir varð forseti. Hún var eftirsóttur gest-

Kampavíni hellt í glös. 
Áfengi á sérkjörum stendur 
til boða æðstu mönnum 
ríkisins til risnu. 
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ur í útlöndum og var oftar erlendis en fyrirrennarar 
hennar og því kom oftar og lengur til kasta handhafa 
forsetavalds en áður. Tímarnir höfðu líka breyst og 
ferðalög milli landa orðin auðveldari. Ríkisendur-
skoðun tók málið til afgreiðslu og Halldór Ásgríms-
son dómsmálaráðherra vék Magnúsi úr dómara-
embætti um stundarsakir meðan málið var rekið 
fyrir dómstólum. Magnús sagði síðan af sér embætti 
forseta Hæstaréttar en var dæmdur af Hæstarétti til 
að víkja úr embætti dómara við Hæstarétt Íslands. 
Magnús höfðaði síðan mál gegn dómsmálaráðherra 
vegna frávikningar í starfi. Ríkið vann málið en í 
dómnum kom fram að mjög frjálslega var farið með 
heimildirnar og margir höfðu litið á þær sem hlunn-
indi eða launabót til þeirra er nutu. Við rannsókn 
málsins kom fram að fleiri handhafar forsetavalds 
höfðu líka keypt mikið magn áfengis á sérkjörum.1094 
Forsendur dómsins voru þær að Magnús hefði keypt 
svo mikið af áfengi á svonefndu kostnaðarverði að 
það teldist verulega umfram það sem hæfilegt eða 
heimilt gæti talist. Með svo umfangsmiklum kaupum 
þótti ljóst að áfengið hefði að langmestum hluta verið 
ætlað til einkanota og hæstaréttardómarinn hefði því 
misnotað stöðu sína og aðstöðu í bága við ákvæði 
laga og rýrt álit sitt svo siðferðilega að hann mætti 
ekki lengur gegna dómaraembætti.

Þar sem reglurnar um áfengiskaupin voru óljósar 
var sjónarmið Magnúsar að hann hefði haft til þeirra 
fulla heimild, enda hefðu starfsmenn ÁTVR ekki 
gert athugasemdir við þau. Ekki var fallist á þessa 
skoðun og í hæstaréttardómnum segir „ … og ekki 
var þess að vænta, að starfsmenn Áfengis- og tóbaks-
verslunar ríkisins gætu leiðbeint í þessu efni, eins og 
stefndi virðist hafa reitt sig á.“1095 Í þessu máli kom 
fram að eftirlitshlutverk ÁTVR með áfengiskaupum 
æðstu manna ríkisins var virkt og í samræmi við góða 
stjórnsýslu.

Í ársbyrjun 1989 voru settar nýjar reglur um áfeng-
iskaupafríðindi og voru handhafar forsetavalds nú 
teknir af skránni.1096 Í nýju reglunum var skýrt kveðið 
á um að heimildin til kaupa á áfengi og tóbaki á sér-
stöku verði væri háð því að vörurnar væru notaðar til 

risnu á vegum þessara aðila, kaupin færð í bókhald 
og greitt af þeim. Árið 1995 ákvað svo forsætisráðu-
neytið, að höfðu samráði við Eíkisendurskoðun, að 
samþykkja þá tillögu dóms- og kirkjumálaráðuneyt-
isins að um kaup biskups Íslands á áfengi til opinberra 
nota, vegna embættisreksturs hans, giltu sömu reglur 
og fyrir ríkisstjórn og sendimenn.1097

Við forstjóraskipti ÁTVR árið 2005 var stöðuheiti 
forstjóra ÁTVR hins vegar tekið af listanum yfir þá 
embættismenn sem hafa rétt til sérkjara við kaup á 
áfengi.

kaupendur og neytendur áfengis
Bannárin urðu til þess að kynslóðir Íslendinga sem 
fæddust á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar ólust upp 
við litla sem enga áfengisneyslu. Ungir og miðaldra 
karlar voru líklegastir til að drekka áfengi ef það var 
í boði en fæstar konur drukku áfengi allt fram á átt-
unda áratug tuttugustu aldarinnar.

Fyrstu kannanirnar sem gerðar voru á áfengis-
neyslu Íslendinga voru rannsóknir Tómasar Helga-
son prófessors, Gylfa Ásmundssonar sálfræðings og 
Jóhannesar Bergsveinssonar geðlæknis, sem störfuðu 
þá á Kleppsspítalanum. Fyrsta rannsókn þeirra var 
gerð í Reykjavík árið 1972 og tveimur árum seinna 
á öllu landinu. Þessi rannsókn var merkileg sökum 
þess að hún var langtímarannsókn og var sami spurn-
ingalisti lagður fyrir sama fólkið fimm árum síðar og 
enn aftur að öðrum fimm árum liðnum, þ.e. árin 1979 
og 1984. Þannig urðu til upplýsingar um breytingar á 
áfengisneysluvenjum fólks um tíu ára skeið. Niður-
stöðurnar sýndu að eldra fólk sem ekki hafði drukkið 
áfengi fyrr á ævinni fór að neyta áfengis og neyt-
endum áfengis fjölgaði því stöðugt.

Árið 1979 tók Ísland þátt í norræni rannsókn á 
áfengisneysluvenjum sem náði til fleiri aldurshópa 
en fyrri kannanir. Í þessari rannsókn voru bornar 
saman neysluvenjur, viðhorf til áfengisneyslu og tjón 
af völdum áfengis. Athyglisvert er að fjöldi bindindis-
manna var hlutfallslega mestur hér á landi, Íslend-
ingar drukku sjaldnar og urðu fyrir minna tjóni af 

320



völdum áfengis en Norðmenn, Svíar og Finnar. Danir 
tóku ekki þátt í rannsókninni. Hins vegar var viðhorf 
Íslendinga til áfengisneyslu hefðbundnast. Þeir töldu 
sjaldan við hæfi að drekka áfengi nema við hátíðleg 
tækifæri. Við aðstæður þar sem talið var viðeigandi 
að drekka áfengi var líka gert ráð fyrir því að ölvun 
væri leyfð.

Á árunum fyrir og eftir bjórkomuna, þ.e. á árun-
um 1988, 1989 og 1992 voru gerðar rannsóknir á 
vegum geðdeildar Landspítalans til þess að meta áhrif 
lögleiðingar bjórs á áfengisvenjur og áfengistengd 
vandamál. Bjórsala varð til þess að heildarneysla 
áfengis jókst um 23% á einu ári. Lýðheilsustöð stóð 
fyrir rannsóknum á áfengisneysluvenjum árin 2000, 
2004 og í heilsufarsrannsókn sömu stofnunar sem 
gerð var 2007 voru nokkrar spurningar um áfengis-
neyslu. Allar voru spurningakannanirnar lagðar fyrir 
slembiúrtök fólks á öllu landinu en aldur þátttakenda 
var nokkuð mismunandi. Allar þessar rannsóknir 
sýndu að á síðasta fjórðungi tuttugustu aldarinnar 
hækkaði hlutfall þeirra sem drukku áfengi og þeir 
sem neyttu áfengis gerðu það oftar. Drykkjumynstrið 
var að breytast og til viðbótar því að hafa áfengi um 
hönd við hátíðleg tækifæri var fólk farið að fá sé í 
glas þótt tilefnið væri lítilvægt. Áfengi var því oftar 
drukkið án þess að neyslunni fylgdi alltaf ölvun, en 
ölvunardrykkja tíðkaðist þó enn.

Rannsóknir á unglingadrykkju hófust um svipað 
leyti og rannsóknir á áfengisneyslu fullorðinna. 
Niðurstöður þeirra voru að unglingar voru farnir að 
prófa áfengisneyslu um 13-14 ára aldur. Unglinga-
drykkja jókst á áttunda og níunda áratugnum en um 
miðjan tíunda ártuginn varð viðsnúningur og á næstu 
árum dró úr henni vegna forvarnastarfsemi sem 
beindist að vitundarvakningu foreldra um áfengis-
neyslu ungmenna. 

Lögum samkvæmt má enginn undir 20 ára aldri 
kaupa áfengi í vínbúðum ÁTVR. Vitað er að ung-
lingar biðja aðra að kaupa áfengi fyrir sig og þeir geta 
því neytt áfengis sem keypt er í vínbúðunum þótt 
þeir hafi ekki sjálfir keypt það. Sennilega er mestallt 
áfengi sem unglingar drekka keypt í vínbúðunum.
Samt er vitað að unglingar eru oft markhópur þeirra 
sem stunda ólöglega sölu á heimagerðum landa og 
bruggi og svo eru dæmi um að unglingar bruggi til 
eigin neyslu. Ólögleg framleiðsla áfengis sem bygg-
ist á sölu til unglinga stendur sjaldnast lengi, þar sem 
hún spyrst út og er þá stöðvuð.

Viðskiptavinum ÁTVR hefur fjölgað nokkurn 
veginn í takt við mannfjöldann. Þótt bindindishug-
sjónin hafi verið á undanhaldi og þeim hafi fækkað 
sem eru bindindismenn ævilangt, er ekki sjálfgefið 
að allir drekki áfengi. Veikindi, meðganga, hátt verð, 
takmarkað aðgengi eða áhugaleysi um áfenga drykki 

Fjöldi áfengisneytenda samkvæmt neyslukönnunum frá 1974–2007

Ár og aldur svarenda Bindindismenn, 
hlutfall

Áfengisneytendur, 
hlutfall

Áætlaður fjöldi 
áfengisneytenda Mannfjöldi

1974 (20-49 ára) 18% 82% 97.500  118.912     

1979 (20-49 ára) 16% 84% 130.732

1979 (20-69 ára) 19% 81% 106.000 130.732

1988 (20-69 ára) 13% 87% 134.000 154.166

1989 (20-69 ára) 16% 84% 132.000 157.420

1992 (20-69 ára) 12% 88% 144.000 163.281

2000 (18-75 ára) 14% 86% 154.000 179.576
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geta verið tímabundnar eða langvarandi ástæður 
þess að fólk drekkur ekki áfengi. Ekki eru þó allir 
áfengisneytendur viðskiptavinir vínbúðanna. Venj-
urnar voru lengi vel þær að karlarnir fóru í „ríkið“ 
þótt konur sæju um innkaup til heimilisins. Konur 
komu því sjaldnar í áfengisútsölurnar en karlar þótt 
þær neyttu áfengis. Áfengisútsala að Laugarásvegi 1 
var kölluð „konuríki“ vegna þess að konur veigruðu 
sér síður við að fara inn í hana en aðrar áfengisút-
sölur. Áfengisútsalan var í íbúðarhverfi við hlið mat-
vöruverslunar og fleiri verslana og bar því minna á 
að konur kæmu þar inn. Smám saman breyttust þó 
viðhorfin þegar áfengisneysla kvenna varð almennari 
og vín með mat varð algengara. Fjölgun áfengisneyt-
enda á kostnað bindindismanna hefur þó ekki allt að 
segja fyrir álagið í vínbúðunum. Tíðari áfengisneysla 
leiddi til þess að fólk keypti áfengi oftar en áður. Þeim 
sem koma í vínbúðirnar hefur því fjölgað og þar þarf 
að afgreiða miklu fleiri viðskiptavini en áður.

gagnrýnin viðhorf
Áfengisverslun ríkisins hefur alla tíð verið umdeild og 
oft er erfitt að greina hvað mótar viðhorfin til ÁTVR. 
Sumir eru andvígir því að ríkið reki áfengisverslun og 
finna henni allt til foráttu. Aðrir eru hlynntir einkasölu 
áfengis en finnst ÁTVR hafa takmarkað vöruúrval og 
ekki veita nógu góða þjónustu. Margir hafa ranglega 
beint gagnrýni sinni á hátt áfengisverð að ÁTVR en 

ekki að Alþingi sem ákveður áfengisskattinn með 
lögum, en hann ræður miklu um útsöluverð áfengis.

Einn dálkahöfundur hélt lengi uppi gagnrýni á 
ÁTVR en það var Víkverji Morgunblaðsins, sem sífellt 
gerði athugasemdir við starfsemina í skrifum sínum 
á tíunda ártugnum og fram undir 2005. Afstaða hans 
mótaðist af því að hann var andsnúinn ríkisrekstri 
og taldi ÁTVR vera dæmi um ríkisfyrirtæki þar sem 
reglur væru fremur settar með hagsmuni fyrirtækis-
ins og þægindi starfsfólks í huga, fremur en óskir 
neytandans.1098 Í nóvember 1995 gagnrýndi Víkverji 
ÁTVR fyrir takmarkaðan afgreiðslutíma, að hafa 
aðeins þrjár verslanir opnar á laugardögum og það allt 
of stutt, aðeins frá kl. 10-12.1099 Þá taldi hann ástæðu 
til að lengja afgreiðslutímann á daginn. Seinna sama 
ár fann Víkverji að vöruúrvali og þjónustulund starfs-
fólks.1100 Nokkrum árum seinna fann hann að flóknu 
reynslukerfi til kynningar á nýjum víntegundum og 
almennt að vöruúrvali.1101 Viðhorf Víkverja til ÁTVR 
milduðust um síðir og þar kom að hann taldi hafa 
orðið töluverðar framfarir í þjónustu og hann kunni 
að meta að útsölustöðum fjölgaði smátt og smátt.

Vínpistlahöfundur Morgunblaðsins, Steingrímur  
Sigurgeirsson, átaldi ÁTVR árið 1990 fyrir að standa 
langt að baki norrænu áfengisverslununum hvað 
snerti útgáfu kynningar- og leiðbeiningabæklinga.1102 
Margir aðrir sem skrifuðu um vín gagnrýndu ÁTVR 
oftlega fyrir vöruval, sem væri takmarkað, en þegar 
sérpöntunarþjónustan var tekin upp gat vínáhuga-
fólk pantað allar víntegundir sem það vildi fá. Með 
reglunum um sérpantanir og reynslulista urðu inn-
kaup markvissari og fjölbreytni jókst og þessar gagn-
rýnisraddir þögnuðu að mestu en þó ekki alveg. 
Stein grímur Sigurgeirsson skrifaði í ágúst 2005 heil-
síðugreinina „Er vínbyltingin að éta börnin sín?“1103 
Hún hefst á setningunni: „Starfsemi Áfengis- og 
tóbaksverslunar ríkisins hefur tekið stakkaskiptum á 
síðustu árum. Þegar rifjað er upp hvernig vínsölumál-
um hér á landi var háttað fyrir rúmum áratug finnst 
manni nánast ótrúlegt að neytendur skuli yfirhöfuð 
hafa látið bjóða sér þá þjónustu eða öllu heldur það 
þjónustuleysi er þá þótti sjálfsagt.“ Síðan lofar hann 

Með nýjum matarvenjum 
varð algengara að hafa vín 

með mat.
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Víkverji birtir svarbréf Höskuldar Jónssonar, forstjóra ÁTVR við aðfinnslum 
Víkverja í Morgunblaðinu 28. nóvember 1995.



sjálfsafgreiðsluna, hlýlegri og huggulegri búðir og 
meira framboð víns. En tímabil fjölbreyttra gæðavína 
stóð ekki lengi að mati greinarhöfundar, þar sem búið 
væri að leggja sérlistann af og sífelldar breytingar á 
reynslusölufyrirkomulagi hefðu gert að verkum að 
vönduð vín ættu stöðugt erfiðara uppdráttar. Gild-
andi sölukerfi gerði kröfur til stöðugs framboðs og 
stöðugrar sölu og þetta leiddi til óspennandi eins-
leitni í vínúrvali sagði hann. „ … allt er að fyllast af 
keimlíkum vínum í þriggja lítra belgjum og að því er 
virðist óendanlega mörgum tegundum af Cabernet 
Sauvignon, Chardonnay og Merlot frá Chile, Ástralíu 
og Suður-Afríku á 990 krónur.“ Nýtt fyrirkomulag 
um söluflokka sé engin trygging fyrir því „ … að með 
breytingunum takist að endurheimta þá breidd sem 
komin var í vöruúrvalið fyrir nokkrum árum“ skrif-
aði Steingrímur árið 2005. Þessi sjónarmið vínáhuga-
mannsins sýna að ÁTVR var að koma til móts við 
stærsta neytendahópinn, sem vildi kaupa þokkaleg 
vín á viðráðanlegu verði, en tók ekki mið af óskum 
vínáhugamanna.

Almenningur var ekki mikið að tjá sig opinberlega 
um áfengisverslunina með lesendabréfum eða greina-
skrifum. Forystumenn bindindishreyfingarinnar skrif-
uðu oft í dagblöð og gegn notkun áfengis en þeir 
tóku sjaldan afstöðu til ÁTVR. Árni Gunnlaugsson 
lögmaður í Hafnarfirði ásakaði þó ÁTVR fyrir að 
kynna og útbreiða notkun áfengis.1104 Bindindisfröm-
uður eins og Árni Helgason í Stykkishólmi beindi 
ekki spjótum sínum að ÁTVR en hann gagnrýndi 
t.d. starfsemi SÁÁ.1105 Afstaða bindindismanna var 
iðulega sú að úr því að samfélagið samþykkti að selja 
áfengi væri eins gott að ríkið gerði það, og um það 
væri ekki meira að segja.

Þeir sem ákafastir hafa verið í því að lýsa skoðun-
um sínum á ÁTVR voru hagsmunaaðilar í verslun og 
þjónustu sem vildu leggja ÁTVR niður. Flestir þeirra 
voru í grundvallaratriðum andvígir því að ríkið ræki 
áfengisverslun og vildu að hún færðist í hendur einka-
aðila. Birgjar hafa almennt verið hlynntir núverandi 
fyrirkomulagi á áfengissölu. Verslunarráð Íslands (nú 
Viðskiptaráð) og Félag stórkaupmanna hafa oft beitt 

þeim rökum að viðskipta- og starfshættir áfengis-
einkasölunnar séu óviðundandi og framboð vara ekki 
nógu gott.1106 Slíkar aðfinnslur eru þó líklega frekar 
settar fram til að grafa undan fyrirtækinu en vegna 
þess að óskað sé eftir umbótum.

skoðanakannanir
Vaxandi skilningur hefur verið á því að styrkur ÁTVR 
byggist á stuðningi almennings við fyrirtækið en ekki 
eingöngu á grundvallarafstöðu stjórnmálamanna til 
áfengisstefnu og ríkisvalds. Árið 1996 framkvæmdi 
ÍM Gallup fyrstu skoðanakönnunina fyrir ÁTVR.1107 
Tekið var slembiúrtak úr þjóðskrá meðal fólks á aldr-
inum 20–75 ára og var um símakönnun að ræða. 
Stærð úrtaks var 1098 manns og svörun var góð, 
74%. ÁTVR fékk Gallup aftur til að gera svipaða 
könnun árið 2000 og enn árið 2003 en þá var úrtakið 
minna, alls 590 manns á sama aldri og í könnuninni 
frá 1996.1108 Í þetta skipti hafði svarhlutfallið lækkað 
í 65%. Frá 2003 hefur Capacent Gallup gert slíkar 
kannanir árlega fyrir ÁTVR og árið 2009 var úrtakið 
1250 manns, 20 ára og eldri, og svarhlutfallið var 
66%.1109

Tíundi áratugurinn var tímabil áforma um einka-
væðingu ríkisfyrirtækja og í kjölfarið voru mörg 
ríkisfyrirtæki einkavædd. Ráðandi viðhorf voru þau 
að ríkið ætti ekki að standa í verslunarrekstri. Afstaða 
fólks til ríkisrekinnar áfengissölu mótaðist því frekar 
af afstöðu manna til þess hver ættu að vera verkefni 
ríkisins, en þekkingu á því hversu gott tæki áfengis-
einkasala er til að stýra aðgengi að áfengi. Árið 1996 var 
helmingur landsmanna samt ánægður með gildandi 
fyrirkomulag áfengissölunnar. Rúmlega þriðjungur 
svarenda vildi sjá breytingar en 15% höfðu enga sér-
staka skoðun á málinu. Á næstu árum breyttust við-
horfin ÁTVR í vil. Þeim sem voru ánægðir með fyrir-
komulagið fjölgaði um tíu prósentustig, úr 49% í 59%. 
Rúmlega helmingur svarenda var þó hlynntur sölu 
á bjór og léttu víni í matvöruverslunum eða öðrum 
sérverslunum árin 1996 og 2003, en nokkru færri árið 
2009. Andstaða við sölu á sterku áfengi í almennri 
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verslun hefur alltaf verið mjög mikil. Árið 2005 hafði 
Samstarfsráð um forvarnir gert svipaða könnun og 
samkvæmt henni voru 59% fylgjandi því að selja bjór 
og vín í matvöruverslunum.1110 Í þeirri könnun voru 
35% fylgjandi því að selja allt áfengi þ.e. bjór, létt vín 
og sterkt áfengi í matvöruverslunum, sem er miklu 
hærra hlutfall en hefur mælst í öðrum könnunum.1111 
Athyglisvert er að í könnuninni sem gerð var 2009 
voru fleiri en í fyrri könnunum sem ekki tóku skýra 
afstöðu. Þetta má túlka þannig að viðhorf fólks til 
áfengisverslunarinnar séu að breytast. Stuðningur 
almennings við núverandi fyrirkomulag áfengissölu 
virðist því frekar hafa vaxið á síðustu árum.

Þessar breytingar á viðhorfum til ríkissölu með 
áfengi eru mjög í samræmi við breytta afstöðu 
almennings í Skandinavíu.1112 Í könnunum frá Nor-

egi, Svíþjóð og Finnlandi, sem öll eru með áfengis-
einkasölur, kom í ljós að andstaða við einkasöluna 
óx á níunda áratugnum en hefur síðan staðið í stað 
eða jafnvel minnkað. Mikill meirihluti er fyrir því að 
sterkt áfengi sé selt í verslunum reknum af ríkinu, en 
skiptari skoðanir eru um hvar eigi að selja bjór og létt 
vín.1113 Bæði í Finnlandi og í Noregi er bjór seldur í 
matvöruverslunum.

Alvarleg hneykslismál sem komu upp í tengslum 
við áfengiseinkasölurnar í Noregi og Svíþjóð, Vinmo-
nopolet og Systembolaget, á árunum 2003–2005 
virðast því ekki hafa haft varanleg áhrif á viðhorf 
almennings. Starfsmenn Vinmomopolet í Noregi 
voru staðnir að því að þiggja greiðslur frá birgjum og 
var þeim sagt upp í kjölfarið. Málin voru svo alvarleg 
að forstjóri Vinmonopolet varð að segja af sér. Sys-
tembolaget vísaði málum 92 starfsmanna sinna til 
lögreglu vegna mútugreiðslna og spillingar. Á móti 
kom svo að í Noregi kom upp svokallað metanól-
mál þegar um 20 manns létust eftir að hafa drukkið 
smyglað áfengi. Svo hörmulegur atburður leiddi til 
mikillar umræðu um mikilvægi gæðaeftirlits og jók 
mjög traust á opinberu áfengissölufyrirtæki. ÁTVR 
hefur ekki lent í neinum sambærilegum hremm-
ingum og einkasölurnar í Noregi og Svíþjóð. Meiri 
áhersla á þjónustu við viðskiptavinina virðist hafa haft 
veruleg áhrif á breytt viðhorf til fyrirtækisins.

Almennt séð var meirihluti aðspurðra ánægður 
með vöruúrval í verslunum en á síðustu árum hefur 
þó orðið breyting á og fólk er ekki alveg eins sátt við 
vöruúrvalið og áður. Sama má segja um þjónustu og 
þekkingu starfsfólks, með það er almenn ánægja en 
fer þó aðeins minnkandi. Góð sátt virtist vera með 
staðsetningu verslana. Fólk var ánægt með afgreiðslu-
tímann árið 1996. Seinna var hann lengdur og árið 
2003 voru enn fleiri sáttir við hann og ánægjan jókst 
enn 2009 eftir að afgreiðslutíminn var lengdur enn 
frekar. Viðskiptavinirnir hafa því kunnað að meta 
lengri afgreiðslutíma.

Viðhorf til áfengisverslunar

 1996 2003 2009

Viðhorf til fyrirkomulags áfengissölu
mjög, frekar ánægður 49% 61% 59%
hvorki né 15% 15% 20%
frekar, mjög óánægður 36% 24% 21%

Viðhorf til sölu á bjór og léttu víni í öðrum 
verslunum
mjög fylgjandi 54% 53% 47%
hvorki né 3% 5% 10%
frekar, mjög andvígur 44% 42% 43%

Viðhorf til sölu á bjór, léttu víni og sterku 
áfengi í matvöruverslunum
mjög fylgjandi 15% 14%
hvorki né 2% 11%
frekar, mjög andvígur 83% 75%]

Skoðanakannanir Capacent Gallup 
gerðar fyrir ÁTVR, 1996, 2003 og 2009.
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meiri velvild
Á fyrstu árunum eftir að bjór kom í verslanir var 
ÁTVR stöðugt gagnrýnt fyrir tegundaval og lítið 
úrval. Smám saman voru fleiri bjórtegundir teknar til 
sölu og umræðan um fábreytt úrval bjórtegunda datt 
niður. Þegar leið á tíunda áratuginn hófst ný umræða 

um sölu á bjór og víni í almennum verslunum. 
Athyglisvert er að fullt eins oft var áhersla lögð á að 
selja vín ekki síður en bjór þegar rætt var um áfengi í 
matvöruverslunum.

ÁTVR hefur, eins og allar norrænu áfengiseinka-
sölurnar, breytt rekstri sínum í áttina að æ meiri 
þjónustu.1114 Þessar breytingar fylgdu umskiptum 
í almennri verslun eins og kortanotkun, sjálfs-
afgreiðslu, lengri afgreiðslutíma, meira vöruúrvali og 
ráðgjöf til viðskiptavina. Yfirbragði gamalla vínbúða 
var breytt og nýjar vínbúðir voru opnaðar í bæjum 
sem ekki höfðu haft áfengisútsölur. Áfengisverslunum 
fór því fjölgandi, öfugt við þróunina í matvöruverslun 
þar sem verslunum hefur fækkað þótt stórmörkuðum 
hafi fjölgað á kostnað minni matvöruverslana. Stjórn-
endur ríkisreknu áfengisverslananna gerðu sér vonir 
um að með því að breyta gömlu áfengisverslununum 
í nútímalegri vínbúðir myndi stuðningur almenn-
ings við ríkjandi fyrirkomulag eflast. Þeir þurftu að 
réttlæta tilvist áfengisverslananna með því að sýna í 
verki að hægt væri að reka verslanir í eigu ríkisins þar 
sem þjónusta við viðskiptavini væri í fyrirrúmi. Meiri 
þjónusta virðist hafa skilað sér í auknum stuðningi 
við það fyrirkomulag að áfengissala sé í höndum 
ríkisins.

Á allra síðustu árum má vera að aukin þekking á 
forvörnum hafi líka skilað sér til almennings. Árið 
2003 kom út bókin Alcohol. No Ordinary Commod
ity. Research and Public Policy eftir Thomas Babor 
og 14 aðra framúrskarandi vísindamenn.1115 Í þessari 
bók er að finna yfirlit yfir rannsóknir á aðgerðum 
og aðferðum í áfengisvarnastarfi sem eru flokk-
aðar á eftirfarandi hátt: Reglur um aðgengi, verð-
lagning og gjöld, aðgerðir á vínveitingastöðum og 
í öðru neyslusamhengi, fræðsla og mótun afstöðu, 
opinbert eftirlit með áfengisauglýsingum, aðgerðir 
gegn ölvunarakstri, meðferð og snemmtæk íhlutun. 
Niðurstaða þessara rannsókna er sú að skilvirkasta 
aðferðin séu reglur um aðgengi, verðlagningu og 
gjöld en fræðslustarfsemi hefur minnst áhrif. Niður-
stöðurnar eru ríkiseinkasölu áfengis mjög í hag, þar 
sem hún er skilvirk, ítarlega rannsökuð og prófuð 

Viðhorf til þjónustu ÁTVR

 1996 2003 2009

Finnst vöruúrval í verslunum ÁTVR vera
mjög mikið, frekar mikið 64% 66% 47%
hvorki mikið né lítið/ 
í meðallagi 21% 17% 39%
frekar lítið, mjög lítið 15% 17% 14%

Viðhorf til þjónustu vínbúða
ánægður  89% 83%
bæði og  9% 15%
óánægður  2% 2%

Viðhort til þekkingar starfsfólks
ánægður  72% 65%
bæði og  20% 30%
óánægður  8% 5%

Staðsetning vínbúða
ánægður  80% 80%
bæði og  11% 14%
óánægður  9% 6%

Finnst afgreiðslutími vera
of stuttur 20% 21% 13%
hæfilegur 77% 77% 84%
of langur 3% 2% 3%

Skoðanakannanir Capacent Gallup 
gerðar fyrir ÁTVR, 1996, 2003 og 2009.
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í ólíkum menningarsamfélögum og kostar samfé-
lagið lítið. Bókin vakti mikla athygli og hefur verið 
þýdd á fjölda tungumála. Lýðheilsustöð hefur dreift 
útdrætti úr henni og hann er að finna á heimasíðu 
Lýðheilsustöðvar undir heitinu „Áfengi – engin 
venjuleg neysluvara“.1116 Önnur útgáfa af bók Babors 
kom út árið 2010 og þar var að finna enn fleiri og 
nýrri rannsóknir á áhrifum þess að beita sköttum og 
reglum um aðgengi að áfengi, ásamt nýjum upplýs-
ingum um markaðsfærslu áfengra drykkja.1117 Rann-
sóknir á ríkisrekinni áfengissölu hafa styrkt mjög 
stöðu einkasölu áfengis þar sem allar þessar rann-
sóknir hafa sýnt að þeim þjóðum sem hafa ríkis-
rekna áfengissölu gengur betur en öðrum að hamla 
gegn tjóni af völdum áfengis.

Yfirlit
Reglulegar kannanir á áfengisneyslu Íslendinga sem 
hófust í byrjun áttunda áratugarins sýndu að neyt-
endum áfengis fór fjölgandi. Breiðari aldurshópur en 
áður neytti áfengis og konur fóru að neyta áfengis í 
vaxandi mæli. Neyslumynstrið var að breytast og 
fólk fór að drekka létt vín með mat og neyta áfengis 
við æ fleiri tækifæri en áður. ÁTVR sætti töluverðri 
gagnrýni frá þeim sem vildu afnema ríkisrekstur og 
vínpistlahöfundum sem fundu að vöruvali og flóknu 
reynslukerfi á nýjum víntegundum. ÁTVR mætti 
þessari gagnrýni með markvissara vöruvali, meiri 
þjónustu í vínbúðunum og lengri afgreiðslutíma. 
Skoðanakannanir sýndu að viðskiptavinirnir kunnu 
vel að meta þessar nýju áherslur og í kjölfarið breytt-
ust viðhorfin til ÁTVR og fylgi almennings við fyrir-
komulag áfengisverslunarinnar jókst.
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23. sala, innkaup og verðlagning

vaxandi sala
Eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk bötnuðu lífskjör 
almennings í Vestur-Evrópu og í kjölfarið jókst sala 
á öllum neysluvarningi. Áfengi var þar engin undan-
tekning, einkum í löndum þar sem áfengir drykkir 
voru taldir munaðarvara og skattlagðir samkvæmt 
því. Hér á landi óx áfengissalan hins vegar mjög hægt 
á seinni hluta tuttugustu aldarinnar og var lengi sú 
minnsta í Evrópu.

Til að auðvelda samanburð á milli landa er venju-
lega notuð sú regla að bera saman áfengisneyslu 
umreiknaða í hreinan vínanda á hvern íbúa 15 ára og 
eldri. Hagstofa Íslands hefur safnað tölulegu efni um 
áfengissölu allt frá árinu 1881 og til 2007. Hagstofan 
byggði tölur sínar á sölu ÁTVR og sölu leyfishafa til 
veitingahúsa, hótela, sendiráða og kynninga innan-
lands en sala í Fríhöfninni var ekki meðtalin. Þessar 
upplýsingar komast næst því að ná yfir heildarneyslu 
áfengis í landinu. Upplýsingar um áfengisneyslu á 
íbúa eru því til allt frá 1881 og fram til 2007, og á 
íbúa 15 ára og eldri frá 1931 og til 2007. Árið 2007 
hætti Hagstofan að safna þessum upplýsingum með 
þeim rökum að það væri ekki lögbundið hlutverk 
Hagstofunnar að safna tölulegu efni um áfengissölu.

Árið 1950 var áfengisneyslan á íbúa 15 ára og eldri 
aðeins 2 lítrar og salan náði ekki þremur lítrum fyrr 
en árið 1965. Næstu ár varð söluaukningin hraðari og 
náði hámarki árið 1974 þegar hún komst í 4,3 lítra 
en síðan var hún nokkuð stöðug allt þar til bjórinn 
kom í sölu.

Búast hefði mátt við því að áfengissalan ykist á sjö-
unda og áttunda áratugnum því að konur voru í vax-

andi mæli farnar að neyta áfengis og yngra fólk drakk 
meira áfengi en kynslóðirnar á undan. Þvert á þessa 
spá óx sala á áfengi lítið sem ekkert þar til bjórinn 
kom. Tvennt kom þar einkum til. Strangar áfengis-
varnir höfðu enn nokkurn stuðning í samfélaginu og 
vínbúðum fjölgaði lítið þannig að aðgengi að áfengi 
jókst hægt. Þá varð mikil vakning í samfélaginu með 
stofnun SÁÁ árið 1977, þar sem margir félagar nýttu 
sér reynslu af meðferð á Freeportsjúkrahúsinu í New 
York-fylki til þess að koma á fót áfengismeðferð hér á 
landi. Þegar aðgengi að meðferð óx svona skyndilega 
fóru margir stórdrykkjumenn í meðferð og hættu að 
drekka, sumir fyrir fullt og allt en aðrir tímabundið. 
Umfang meðferðarinnar kemur hvað best fram í ljósi 
þess að árið 1985 höfðu 10% karla á aldrinum 40 til 
49 ára farið í áfengismeðferð.1118 Þannig er líklegt 
að það hafi hægt á heildarsölu áfengis að hátt hlut-
fall þeirra sem mest höfðu notað áfengi hurfu úr 
neytendahópnum á nokkrum árum. Þótt nýir neyt-
endur kæmu í staðinn voru þeir að jafnaði ekki jafn 
stórtækir í neyslunni.

Þegar bjórinn kom urðu straumhvörf í áfengis-
sölu sem jókst úr 4,5 í 5,5 lítra á milli áranna 1988 
og 1989. Í kjölfar efnahagslægðar í upphafi tíunda 
áratugarins, minni kaupmáttar og eftir að nýjabrumið 
var farið af bjórnum, minnkaði áfengissalan aftur og 
árið 1993 var hún orðin svipuð og fyrir bjór, eða 4,5 
lítrar. Með batnandi efnahag breyttist þetta og í upp-
sveiflunni jókst áfengissala á hverju ári allt fram til 
2007 þegar hún varð mest 7,5 lítrar. Í kjölfar hruns-
ins árið 2008 dróst áfengissalan svo saman. Allt frá 
1950 hefur áfengissalan fylgt þróun ráðstöfunartekna 
heimilanna.1119
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Áfengissala í alkóhóllítrum á íbúa 15 ára og eldri, 1980–2007 

0

2

4

6

1

3

5

7

8

1980
1983

1986
1989

1992
1995

1998
2001

2004
2007

Lí
tr

ar

Sterkt áfengi
Létt vín
Bjór
Gosblöndur
Áfengi

Áfengissala og kaupmáttur, 1950–2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

50

100

150

200

250

Kaupm
áttur ráðst.tekna á m

ann, 1980=100

Al
kó

hó
llí

tr
ar

 á
 m

an
n 

15
 á

ra
 o

g 
el

dr
i

1950
1953

1956
1959

1962
1965

1968
1971

1974
1977

1980
1983

1986
1989

1992
1995

1998
2001

2004
2007

2010

329



Reyndar jókst áfengissalan einstaklega hratt hér 
á landi, því að samkvæmt mælikvarða OECD yfir 
breytingar á áfengisneyslu í 30 ríkjum á tímabilinu 
1980 til 2009 jókst áfengissalan um 74% á Íslandi, sem 
er meiri breyting en í nokkru hinna landanna 29. Þótt 
neyslan hérlendis hafi hækkað í 7,5 lítra árið 2007 var 
hún samt verulega undir meðaltalinu, 9,7 lítrum. Í 
mörgum vínyrkjulöndum Suður-Evrópu minnkaði 
áfengisneyslan vegna þessa að eftirspurn eftir ódýr-
ustu vínunum var horfin. Í stað þess að drekka vatns-
blandað vín með mat og við þorsta eins og var til siðs 
í Suður-Evrópu fór almenningur í þessum löndum 
að drekka gosdrykki og kolsýrt vatn. Í Suður-Evrópu 
hefur áfengisneysla því færst frá léttum vínum og í 
bjór og sterkara áfengi. Mörg Norður-Evrópuland-
anna voru hefðbundin bjórdrykkjulönd en aukin 
áfengisneysla í þessum löndum stafar af meiri neyslu 
léttra vína. Á síðustu árum hefur því verið tilhneiging 
í þá átt að munurinn á áfengisneyslu einstakra Evr-
ópulanda minnkaði.

Allt frá því að banni við sölu á sterku áfengi var 
aflétt árið 1935 var brennivín langvinsælasta tegund-
in í sölu. Vodki fór ekki að seljast fyrr en eftir 1960 
en varð síðar söluhæstur sterku drykkjanna. Hlutfall 
sterks áfengis af heildarsölu lækkaði úr 92% í 71% frá 
1950 til 1980 en árið 1988 hafði hlutfallið hækkað 
aftur í 77%. Hlutföllin breyttust með bjórnum en það 
er ekki fyrr en árið 1995 sem meira var selt af bjór en 
sterku áfengi, mælt í vínandamagni. Eftir það dró úr 
sölu á sterku áfengi sem var ekki nema 19% af seldum 
vínanda árið 2007.

Sala á léttu víni hafði aldrei verið mikil hér á landi 
og náði ekki einum lítra af hreinum vínanda fyrr en 
árið 1979. Næstu ár fór vínsala vaxandi vegna þess að 
verð á léttum vínum var lækkað og þetta „víntímabil“ 
stóð frá 1979 til 1988. Í kjölfar bjórsölu minnkaði 
vínsala aftur og það er ekki fyrr en árið 2001 að hún 
verður jafn mikil og verið hafði 1983. Eftir aldamótin 
2000 óx sala á léttum vínum á hverju ári og var orðin 
2 lítrar af hreinum vínanda árið 2007.

Eins og fjallað var um í kaflanum um bjórinn varð 
hann strax vinsæll og árið 1989 seldist 1,9 lítrar af 
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bjór, mælt í hreinum vínanda á mann, en þá hafði 
bjór verið í sölu í 10 mánuði. Næstu ár á eftir dró úr 
sölu hans en árið 1995 varð viðsnúningur og meira 
vínandamagn var selt í formi bjórs en sterks áfengis. 
Síðan jókst sala á bjór árlega og var orðin 3,95 lítrar af 
vínanda á mann árið 2007.

Sala áfengis mæld í lítrum segir ef til vill meira en 
vínandamagnið um breytingarnar á umfangi áfengis-
sölunnar eins og þær snúa að ÁTVR. Taflan hér að 
ofan sýnir líka vel breytingarnar sem urðu á neyslu-
venjunum.

Á tuttugu ára bili hefur fjöldi seldra lítra aukist 
um helming en þó mest á síðasta áratugnum og þar 
munar um bjórinn. Þótt hann næði strax mikilli 

Sala áfengis hjá ÁTVR í lítrum árin 1990, 2000 og 20101122

Áfengisflokkur 1990 2000 2010

rauðvín 481.911 957.739 1.768.507

Hvítvín 332.285 351.397 1.124.488

rósavín 60.897 122.875 69.118

freyðivín/kampavín 92.276 107.024 98.129

Portvín, sérrí og madeira 92.920 75.694 39.955

Ávaxtavín, síder     70.912

brandí/koníak/armaníak 56.544 63.006 44.780

viskí 137.009 103.271 78.188

brennivín og snafs 187.834 36.253 38.820

ókryddað brennivín og vodki 638.293 351.703 265.221

gin og sénever 122.194 69.461 61.561

romm 66.171 37.993 54.510

tekíla     3.455

Líkjör 108.182 101.864 60.020

bitter, kryddvín, aperitífar o.fl. 145.610 73.480 49.710

blandaðir drykkir   250.217 146.553

bjór 6.472.179 9.681.599 14.968.183

samtals 8.994.305 12.383.576 18.942.110

Á tímabili sterku drykkj-
anna voru vinsælastir 
íslenskur Tindavodki, 
rússneskur Stolichnaja, 
bandarískur Smirnoff 
og Finlandia-vodki.
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sölu, eins og áður hefur komið fram, dróst bjórsalan 
aðeins saman frá 1990 til 1994 en jókst síðan jafnt og 
þétt og bjór varð langvinsælasta áfengið. Frá 1990 til 
2000 minnkaði sala á vodka og brennivíni um meira 
en helming og hélt áfram að minnka næstu árin. 
Sala á sterku áfengi jókst þó á árunum 2007 og 2008 
en fór svo aftur minnkandi. Eins og áður sagði var 
íslenskt Brennivín mest seldi drykkurinn en seinna 
varð vodki vinsælasta áfengið sem ÁTVR seldi. 
Brennivín var mest selda tegundin af því að það var 
ódýrasta áfengið en vodkinn seldist væntanlega af 
því að hann var bragðlítill og hentaði vel til íblönd-
unar gosdrykkja. Bandaríski vodkinn Smirnoff var 
ein vinsælasta vodkategundin ásamt hinu rússneska 
Stolichnaja en Finlandia og íslenski Tindavodkinn 
kepptu við rússneska vodkann. Margar aðrar vodka-
tegundir áttu tímabundnum vinsældum að fagna en 
Smirnoff hefur haldið velli og var mest selda vodka-
tegundin árið 2010. Athyglisvert er hvað mikil sala 
var í líkjörum samanborið við brandí og koníak sem 
seldust tiltölulega lítið. Vinsældir sterku drykkjanna 

snarminnkuðu þegar bjórinn kom og þeir hafa ekki 
endurheimt stöðu sína. Þannig hefur sala á viskíi 
farið jafnt og þétt minnkandi.

Á áttunda ártugnum og fram á níunda áratuginn 
seldist alltaf heldur meira af rauðvíni en hvítvíni. 
Smám saman varð rauðvínið enn vinsælla og árið 
2000 var verulega meira selt af rauðvíni en hvítvíni 
og vinsældir rauðvínsins héldu áfram að aukast næstu 
árin. Hlutdeild hvítvíns fór þó hækkandi frá 2000 til 
2010. Lengi vel seldust frönsk rauðvín, eins og t.d. 
Piat de Beaujolais og Mouton Cadet, einna mest, en 
ítalska vínið Riunite Lambrusco seldist líka vel. Þýska 
hvítvínið Hochheimer Daubhaus var lengi efst á sölu-
lista yfir hvítvín og þótt rósavín hafi ekki náð sömu 
vinsældum var varla haldin sú árshátíð á níunda ára-
tugnum að ekki sæist á borðum rósavínsflaska merkt 
protúgalska framleiðandanum Mateus.

Framan af voru frönsku vínin söluhæst en með 
auknu framboði af vínum, bæði frá öðrum Evrópu-
löndum eins og Spáni og Ítalíu, en ekki síst frá Chile, 
Ástralíu og Suður-Afríku, breyttist þetta. Árið 2010 

Þróun sölu rauðvíns eftir upprunalöndum 
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var mest selt af rauðvini frá Chile en þar á eftir komu 
spænsk og ítölsk rauðvín.1122

Myndin af hvítvínssölunni er svipuð. Frönsku vínin 
hafa hrapað í sölu en í staðinn hefur sala á hvítvíni 
frá öðrum löndum aukist, einkum frá Þýskalandi og 
Chile. Árið 2010 var tæplega fjórðungur seldra hvít-
vína frá Þýskalandi, 15% frá Chile og 14% frá Suður-
Afríku. Áströlsku hvítvínin voru vinsæl um nokkurra 
ára skeið en sala þeirra minnkaði síðan aftur.1123

Árið 1989 fór ÁTVR að selja kassavín. Hug-
myndin að þessum umbúðum er komin frá Ástralíu 
þar sem þau voru vinsæl. Kassavínið er vín sem er 
átappað í poka og sett í pappaöskju og oftast selt í 
þriggja lítra kössum. Á pokanum er krani svo að hægt 
er að skrúfa frá og hella víni án þess að nokkuð loft 
komist inn. Þannig helst vínið ferskt vikum saman 
þótt öðru hvoru sé hellt úr pokanum. Kassavín komu 
í sölu í Noregi og Svíþjóð á níunda ártugnum og urðu 
feiknarlega vinsæl. Þar voru þau mjög umdeild vegna 
áfengisvarna. Þar sem hægt var að geyma kassann 
þótt búið væri að opna hann, varð áfengi aðgengi-
legra og líkt og mjólk í ísskápnum, alltaf til. Umbúð-
irnar voru líka þannig að erfiðara var að fylgjast með 
hversu mikið magn áfengis var drukkið í hvert sinn. Í 
Svíþjóð var talað um nauðsyn þess að hafa „glugga“ á 
kassanum en ekki varð af því að það væri gert.

Í fyrstu seldust kassavínin ekki mikið, en eins og í 
Noregi, Svíþjóð og Finnlandi óx salan á þeim og árið 
2008 var 42% af seldu rauðvíni og 41% af seldu hvít-
víni kassavín.1124
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Eins og skýrt var frá í kaflanum um bjórinn var 
innlendi bjórinn verndaður fyrstu árin með vöru-
gjaldi á innfluttan bjór. Þetta var gert til þess að 
íslensku brugghúsin fengju aðlögunartíma og gætu 
keppt við erlendan bjór. Innlendi bjórinn hefur sótt 
á og árið 2000 voru 56% bjórsölunnar íslenskur bjór. 
Í kjölfar efnahagshrunsins, árin 2009 og 2010, var 
hlutfall innlends bjórs 76% og 75% og var bjórinn frá 
Viking sá langvinsælasti.

Á árunum 2006–2007 voru stofnuð svokölluð 
örbrugghús þar sem markmiðið var að framleiða 
vandaðan bjór sem væri frábrugðinn algengustu 
tegundunum. Þessum fyrirtækjum var líka ætlað að 
efla atvinnu í heimabyggð. Erlendis hefur slíkum 
brugghúsum fjölgað til mótvægis við risastóru bjór-
fyrirtækin og fyrsta verksmiðjan af þessu tagi hér á 
landi var Bruggsmiðjan á Ársskógsströnd og síðan 
komu Ölvisholt Brugghús í Flóahreppi og Mjöður í 
Stykkishólmi. Þótt framleiðslu þeirra hafi verið vel 
tekið eru þau langt frá því að keppa um vinsældir við 
þekktari vörumerki eins og Viking, Thule, Egils Gull, 
Tuborg eða Carlsberg. Tilkoma örbrugghúsanna er 
samt líkleg til að auka enn frekar eftirspurn eftir inn-
lendum bjór á kostnað innfluttra bjórtegunda.

innkaupastefna
Á sínum tíma hafði áfengisverslunin ekki síst það 
hlutverk að selja spænsk vín. Seinna var svo farið 
að selja frönsk og portúgölsk vín og með afnámi 
bannsins 1935 kom sterkt áfengi í sölu. Engin lög né 
reglugerðir voru sett um það hvernig vöruvali eða 
innkaupum ÁTVR skyldi háttað. ÁTVR keypti áfengi 
ýmist frá erlendum heildsölum eða milliliðalaust frá 
framleiðendum. Ekkert bannaði slíka viðskiptahætti 
en þeir voru í óþökk Verslunarráðs (nú Viðskipta-
ráðs) Íslands. Miklir hagsmunir eru í húfi fyrir fram-
leiðendur og umboðsmenn að vara komist á markað. 
Slíkur aragrúi áfengra drykkja er framleiddur í heim-
inum að val á tegundum sem teknar eru í sölu hlýtur 
alltaf að orka tvímælis. Framan af var reynt að hafa 
eins margar vörutegundir til sölu og pláss leyfði. Þess-
ari stefnu var breytt og í staðinn var reynt að velja 
markvissar hvaða tegundir voru seldar.1125 Árið 1987 
voru t.d. 548 tegundir áfengis til sölu.1126 ÁTVR hafði 
keypt viskí af 18 framleiðendum en fækkaði þeim í 9 
og þeim sem seldu vodka úr 16 í 8. Þar sem ÁTVR 
hafði alfarið frjálsar hendur um innkaup á áfengis-
tegundum kemur ekki á óvart þótt öðru hvoru hafi 

Á myndinni er Max Coin-
treau, stjórnarfomaður 

franska fyrirtækisins Frapin. 
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1988. Þar var m.a. kynning á 
koníaki undir vörumerkinu 

Frapin. Þetta var ódýrt og 
gott koníak sem gat vel 

keppt við þekktari og dýrari 
vörumerki. Í kjölfarið var 

komið á viðskiptasambandi 
á milli ÁTVR og Frapin-

fyrirtækisins. Greint var frá 
heimsókn Steingríms Sigur-

geirssonar til Frapin-fyrir-
tækisins í Morgunblaðinu 

13. október 1996.
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komið upp ágreiningsmál um val á vörutegundum. 
Kvartað var undan mismunun, m.a. vegna vals á 
bjórtegundum þegar bjórsala hófst 1.mars 1989 (sjá 
17. kafla).

Þótt lengst af væru ekki til skrifaðar reglur um inn-
kaup voru eftirfarandi sjónarmið höfð til hliðsjónar 
við vöruval; líkur séu á að eftirspurn sé eftir vörunni, 
gæði vöru, fjölbreytni í vöruvali og innkaupsverð.1127 
Vegna magninnkaupa fékkst oft afsláttur af innkaups-
verði sem hafði þá áhrif á hvaða áfengi var keypt inn. 
Stundum sat ÁTVR uppi með birgðir, jafnvel af góðu 
víni, sem voru keyptar inn á hagstæðu verði en seldust 
ekki. Þá var verðinu haldið óbreyttu og fyrir kom að 
úrvalsvín væru seld á lágu verði. Á verðbólguárunum 
var því ekki alltaf samræmi á milli verðs og gæða. Allt 
frá 1986 höfðu verið leyfðar sérpantanir til þess að 
auka vöruúrval og koma til móts við vínáhugamenn. 
Þegar áfengisskatturinn var lögfestur árið 1995 hafði 
hann þau áhrif að eftirspurn eftir suður-evrópsku vín-
unum minnkaði, þar sem þau voru sterkari (12–13%) 
og urðu því dýrari en þau norður-evrópsku, t.d. þýsku 
vínin sem voru veikari, 8–10%. Ef veruleg eftispurn 
var eftir vöru var hún tekin til sölu í öllum vínbúð-
unum. Veitingahúsin sóttust líka oft eftir því að kaupa 
þær tegundir sem voru vinsælar. Sum veitingahús, 
eins og t.d. Hótel Holt, höfðu hins vegar þá stefnu að 
hafa á sínum vínlista eingöngu áfengi sem ekki fékkst 
annars staðar.

Ef eftirspurn eftir vöru minnkaði, var hún tekin 
úr umferð. Þegar dagblöðin fóru að birta víndálka 
og sérfræðingar í vínfræðum fóru að benda á nýjar 
tegundir var tekið mark á slíkum tillögum. Stundum 
voru umboðsmenn víntegunda bakhjarlar slíkra 
greinaskrifa og borguðu vínin sem voru smökkuð. 
Til að hafa sem mesta fjölbreytni voru á boðstólum 
margar tegundir sem ekki seldust í miklu magni. 
Þannig var t.d ein tegund af Calvados og önnur af 
Armaníaki fáanlegar þótt eftirspurn væri sáralítil. 
Við val á vöru var horft til þess hvað sambærileg vara 
myndi kosta. Þegar ákveðið var að hafa eina tegund 
af belgískum bjór til sölu var Maes pils t.d. valinn 
umfram Stella Artois vegna hagstæðara verðs.

Við val á tegundum ráðgaðist ÁTVR oft við Sys-
tembolaget og Vinmonopolet og fylgdist grannt með 
vöruvali og verðskrám þeirra. Norska og sænska 
einkasalan höfðu strangt gæðaeftirlit og ÁTVR naut 
góðs af því. Ef norrænu einkasölurnar höfnuðu við-
skiptum við ákveðin fyrirtæki gætti ÁTVR varúðar í 
viðskiptum við þau.

Campari var vinsælasti bitterinn og árið 1995 
höfðu 30.000 lítrar af Campari selst hjá ÁTVR. Í 
febrúar 1996 var Campari á þrotum í birgðastöð 
ÁTVR og uppselt í mörgum vínbúðum. Karl K. Karls-
son ehf. hafði þá tekið við umboðinu af Birni Thors, 
en hann hafði haft umboðið um áratugaskeið.1128 Nú 
kom í ljós að nýi umboðsaðilinn gat ekki útvegað 
vöruna eins og áður. Hann gat boðið Campari með 
21% styrkleika en ekki 25% eins og verið hafði. ÁTVR 
vildi kaupa 2.400 flöskur en skilyrði umboðsaðilans 
voru 3.600 flöskur, þá hafði verð hækkað úr 242 kr. 
flaskan í 505 kr. Umboðsaðilinn taldi sig hafa einka-
umboð fyrir Campari hér á landi en samkvæmt EES-
samningunum sem nú voru að taka gildi var ekki um 
nein einkaumboð að ræða lengur. Í tvo mánuði var 
Campari ekki fáanlegt, en kom svo í sölu aftur, en var 
þá orðið, eins og sagði í frétt Morgunblaðsins, „dýrara 
og daufara en áður“.1129 Styrkleikinn var nú orðinn 
21% og innkaupsverð hafði hækkað.

Deilurnar héldu áfram því að ÁTVR vildi ekki una 
verðinu sem íslenski umboðsaðilinn bauð og leitaði 
uppi dreifingaraðila í Svíþjóð. Um hríð keypti ÁTVR 
Campari á hagstæðum kjörum af honum.1130 Íslenski 
umboðsaðilinn lækkaði þá verðið og ágreiningur var 
um hvort það hefði gerst fyrir eða eftir að „sænski“ 
Camparidrykkurinn kom í sölu. Þegar ÁTVR vildi 
halda þessum viðskiptum áfram vildu umboðsmenn 
Campari á Norðurlöndum ekki lengur eiga bein við-
skipti við ÁTVR.1131 Fyrirtækið taldi að þessir aðilar 
hefðu með sér samráð um að koma í veg fyrir samhliða 
innflutning á tegundinni til Íslands, sem er heimill 
samkvæmt ákvæðum EES-samningsins. ÁTVR leitaði 
með málið til Samkeppnisráðs. Umboðsaðilinn, Karl 
K. Karlsson ehf., sneri sér hins vegar til Verslunarráðs 
sem kærði fyrir hönd fyrirtækisins til Samkeppnis-

Campari var vinsæll drykk-
ur. Hann varð tilefni deilna 
á milli umboðsaðila og 
ÁTVR þegar einkaumboð 
voru felld úr gildi með EES-
samningnum.
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ráðs vegna meintrar misnotkunar ÁTVR á markaðs-
ráðandi stöðu með því að taka Campari úr sölu í svo-
kölluðum kjarna vegna breytinga á áfengisstyrkleika.

Samkeppnisráð tók þá afstöðu í málinu að sameina 
þessi tvö kærumál og leysa með einni ákvörðun.1132 
Ráðið ákvað að hafast ekki að í málinu að svo stöddu 
en hvatti ÁTVR til að kæra málið til ESA, Eftirlits-
stofnunar EFTA. Samkeppnisráð taldi að það væri 
hlutverk ESA, eða eftir atvikum framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, að úrskurða um þau atriði 
málsins sem snertu meint brot á EES-samningnum. 
Verslunarráðið sætti sig ekki við þessa ákvörðun og 
vísaði málinu til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. 
Í úrskurði áfrýjunarnefndarinnar kom fram að rétt 
væri að greina málið í tvo efnisþætti og leggja sjálf-
stætt mat á þá hvorn fyrir sig. Vísað var til megin-
reglu stjórnsýsluréttar um að sá er skjóti máli sínu til 
úrlausnar stjórnvalds eigi rétt á svo skjótri ákvörðun 
sem verða má. Nefndnin lagði því til að Samkeppnis-
ráð tæki kvörtun Karls K. Karlssonar ehf. til efnis-
legrar ákvörðunar en Samkeppnisráð sá ekki ástæðu 
til aðgerða í málinu.

Með innkaupareglunum frá 1994 sem síðan var 
fylgt, komst skipulag á vöruvalið en reglunum var 
lítillega breytt árið 2008 þegar ÁTVR tók upp sérstaka 
vöruvalsstefnu. Markmiðið með henni er að reyna 
með vöruvali að stuðla að ábyrgri áfengisneyslu og 
umgengni við áfengi.1133 Stefnan fól í sér að reynt var 

að forðast óhefðbundnar umbúðir, umbúðir með lífs-
stílsauglýsingum og vörur sem ætla má að sé beint að 
yngri aldurshópum. Áfengisframleiðendur beina slíkri 
markaðssetningu í sífellt auknum mæli að ungu fólki 
til þess að tryggja sér viðskiptavini framtíðarinnar.

óáfeng vín
Í júlí 1990 hófst sala á óáfengu víni í útsölum ÁTVR. 
Um var að ræða tvær tegundir af freyðivíni, tvær 
af rauðvíni og eina af rósavíni. Viðbrögð við þessu 
nýmæli voru ólík. Árni Helgason bindindisfröm-
uður í Stykkishólmi fagnaði þessu „góða framtaki“ 
en Andrés Magnússon hjá Verslunarráði taldi það 
ekki merkilega frétt að ÁTVR væri farið að selja vín-
berjasaft! Verslunarráð mótmælti því að ÁTVR seldi 
„vínlíki“ í vínbúðunum.1134 Röksemd fjármálaráðu-
neytisins fyrir því að ÁTVR væri að selja óáfeng vín 
var sú að verið væri að koma til móts við viðskiptavini 
sem vildu geta boðið gestum jafnt áfenga sem óáfenga 
drykki af sambærilegri gerð. Óáfengu vínin væru 
raunveruleg vín sem sneydd hefðu verið vínandanum 
og væru að styrkleika rétt undir 0,5% að áfengishlut-
falli.1135 Afgreiðsla í vínbúðunum var áfram bundin 
við 20 ára aldur og gilti einu þótt viðskiptavinurinn 
ætlaði aðeins að kaupa óáfengt vín. Ýmsar gerðir 
óáfengra vína voru til sölu í matvöruverslunum og 
þar voru engin aldursmörk.

Breytingar á áfengisgjaldi 1995–20101137

Gildistaka
Áfengisgjald í krónum 

leggst á hvern cl af bjór 
umfram 2,25% að 15%

Áfengisgjald í krónum 
leggst á hvern cl af víni 
umfram 2,25% að 15%

Áfengisgjald í krónum 
leggst á hvern cl 

af öðru áfengi

1. september 1995 58,70 58,70 58,70
1. júlí 1998 58,70 52,80 57,50
28. desember 2002 58,70 52,80 66,15
19. apríl 2005 58,70 52,80 70,78
12. desember 2008 66,04 59,40 70,63
28. maí 2009 75,95 68,31 91,57
1. jan 2010 83,54 75,14 100,73

krónur á hvern sentilítra af vínanda í hverjum lítra af áfengi umfram 2,25% vínanda.
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Innkaupsverð

Smásöluálag 
ÁTVR

Skattar

Innkaupsverð

Smásöluálag 
ÁTVR

Skattar

Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, bjór 1996

Innkaupsverð
Smásöluálag 

ÁTVR

Skattar

Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, vodka 1996

Innkaupsverð

Smásöluálag 
ÁTVR

Skattar

Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, rauðvín 1996 Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, rauðvín 2010

Innkaupsverð

Smásöluálag 
ÁTVR Skattar

Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, bjór 2010

Innkaupsverð

Smásöluálag 
ÁTVR

Skattar

Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, vodka 2010
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Samsetning verðs á áfengi, hlutfall, 1996 og 2010
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verðlagning á áfengi
Söluverð áfengis er myndað af innkaupsverði, skött-
um og álagningu. Skattarnir eru áfengisgjald, virðis-
aukaskattur og skilagjald. Með EES-samningnum 
var einkaleyfi á innflutningi áfengis fellt niður en í 
staðinn voru sett lög (nr. 96/1995) um sérstakt gjald 
á áfengi og tóbak sem innheimt er í tolli og greitt í 
ríkissjóð. Innflytjendur greiða gjaldið við innflutning 
og selja ÁTVR áfengið með áfengisgjaldinu inniföldu. 
Áður hafði gjald á áfengi verið vörugjald og hluti af 
álagningu ÁTVR og því háð ákvörðun fjármálaráð-
herra á hverjum tíma. Nýmæli var að áfengisgjaldið 
varð magngjald, þ.e. visst gjald á hvern sentilítra af 
hreinum vínanda, en áður hafði verið verðgjald sem 
miðaðist við innkaupsverð. Áfengisgjaldið er breyti-
legt eftir vínandamagni og með því að hafa gjaldið á 
sterku drykkjunum hærra en á þeim veikari er verið 
að stýra neyslunni. Fjölmargar rannsóknir á áfengis-
neyslu hafa sýnt að verðlag er öflugasta tækið sem 
stjórnvöld hafa til að stýra áfengisneyslu.1137 Oft er 
litið á áfengisgjaldið sem eins konar mengunargjald 
og því ætlað að mæta kostnaði ríkisins af tjóni sem 
áfengisneysla veldur.

Í fyrstu var áfengisgjaldið 58,70 kr. og lagðist á 
hvern sentilítra af vínanda umfram 2,25 sentilítra í 
bjór og víni, en á allan vínanda þegar um sterkt áfengi 
er að ræða.

Áfengisgjald á sterku áfengi lækkaði 1998 en gjaldi 
af bjór og léttum vínum var haldið óbreyttu til 2008. 
Gjald á sterkt áfengi var lækkað lítillega árið 1998 en 
hefur síðan farið hækkandi. Frá því áfengisgjald var 
tekið upp og fram til ársloka 2008 hafði það hækkað 
að nafnvirði um 14% á bjór, 2% á léttu víni en 37% 
á sterku áfengi, en vísitala neysluverðs hafði hækkað 
um 91% á sama tíma.1138 Áfengisverð hafði því lækkað 
töluvert að raungildi á þessum árum. Frá desember 
2008 til janúar 2010 hækkaði áfengisgjaldið þrisvar 
sinnum. Þessar hækkanir voru taldar nauðsynlegar 
til þess að afla ríkinu aukinna tekna vegna slæmrar 
afkomu í kjölfar hrunsins.

Stjórnvöld á Norðurlöndum hafa beitt áfengis-

gjaldinu sem áfengispólitísku tæki til þess að stýra 
áfengisneyslu og hamla gegn því að landsmenn kaupi 
mikið magn af áfengi í öðru landi þar sem það er 
ódýrara og flytji með sér heim. Á Norðurlöndum 
var áfengisgjaldið lækkað mikið þegar ferðamönnum 
var heimilað að flytja nánast ótakmarkað áfengi milli 
landa innan ESB. Til þess að bregðast við þessari sam-
keppni lækkuðu Svíar skatta á bjór um 39% árið 1997 
og á víni um 19% árið 2001. Finnland lækkaði skatt 
á víni og fleiri tegundum um 17% árið 1998. Nokkr-
um árum síðar lækkuðu bæði Danmörk og Finn-
land áfengisskattana allverulega. Danmörk lækkaði 
áfengisskatt á sterku áfengi um 45% í október 2003 
og Finnland lækkaði áfengisskatt á öllum tegundum 
um rúmlega 33% í mars 2004. Þetta var gert til að 
draga úr verðmun á áfengi í heimalandi og áfengi 
sem ferðamenn máttu taka með sér inn í landið sam-
kvæmt reglum ESB. Danirnir keyptu ódýrara áfengi í 
Þýskalandi og þegar Eistland var komið inn í ESB fóru 
Finnar þangað til áfengiskaupa. Jafnvel Noregur, sem 
ekki er í ESB, lækkaði skatt á sterku áfengi um 15% 
árið 2002 og aftur um 9% árið 2003 til þess að draga 
úr áfengiskaupum Norðmanna í Svíþjóð. Þannig hafa 
áfengisskattar farið lækkandi í löndum þar sem þeir 
voru háir. Vegna mikillar aukningar á áfengisneyslu í 
Finnlandi voru áfengisskattarnir hækkaðir aftur um 
15% á sterku áfengi og 10% á bjór og víni árið 2008. 
Í öðrum löndum eru hækkanir á áfengissköttum 
markvisst notaðar til þess að draga úr áfengisneyslu. 
Hér á landi hafa hækkanir á áfengisgjaldi ávallt verið 
rökstuddar með því að markmiðið sé að afla ríkissjóði 
aukinna tekna.

Samsetning verðs á áfengi hefur breyst umtalsvert 
frá því að áfengisgjaldið var tekið upp í kjölfar EES-
samningsins 1995 og til ársins 2010.

Þrátt fyrir hækkanir á áfengisgjaldinu hefur hlut-
fall skatta (þ.e. áfengisgjalds, virðisaukaskatts og skila-
gjalds) af smásöluverði áfengis lækkað. Aftur á móti 
hefur innkaupsverð frá birgjum hækkað en það ræðst 
af því hversu hagkvæm innkaup birgja eru, álagningu 
þeirra og gengi íslensku krónunnar.

Árið 2008 var lögum um verslun ríkisins með 
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áfengi og tóbak breytt. Tilefnið var álit umboðs-
manns Alþingis um að styrkja þyrfti lagastoðir um 
álagningu ÁTVR. Lögfest var að álagning á sterkt 
áfengi skuli vera 12% en 18% á létt vín og bjór og 
leggst álagningin á verð vöru að viðbættum öllum 
gjöldum nema virðisaukaskatti. Þá var bætt inn 
heimild til þess að leggja sérstakt gjald á reynslu-
vörur. Álagning ÁTVR sem hlutfall af smásöluverði 
hefur hækkað á bjór og vodka og lítillega á rauðvíni 
frá 1996 til 2010.

Eins og löggjafinn ætlast til hefur áfengisskatt-
urinn mest áhrif á endanlegt söluverð, sérstaklega á 
sterku áfengi eins og vodka.

Þegar litið er til lengri tíma hefur raunverð 
áfengis farið lækkandi, mest á léttum vínum, sem er 
sama þróun og í mörgum grannlöndunum.1139 Verð á 
íslensku Brennivíni hækkaði þegar áfengisgjaldið var 
tekið upp. Sterkt áfengi fylgdi neysluverðsvísitölunni 
nokkurn veginn frá 1995 til 1998 en á sama tíma 
lækkaði verð á léttum vínum. Frá 1998 og fram til 

ársins 2007 lækkaði meðalsöluverð á áfengi jafnt og 
þétt en hækkaði síðan næstu árin. Þótt verð á bjór 
og léttu víni hafi hækkað frá 2007 var verð þessara 
drykkja samt lægra en árið 1995 miðað við neyslu-
verðsvísitölu. 

Ástæður þess að raunverð áfengis lækkaði frá 
1995 eru að áfengisskattar voru ekki hækkaðir í takt 
við verðbólgu. Áfengi virðist lúta sömu lögmálum 
og aðrar vörur, salan eykst þegar þær lækka í verði 
en dregst saman ef varan hækkar. Verðlag hefur líka 
áhrif á hvaða tegundir eru drukknar og hversu mikið 
magn fólk drekkur. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 
að verðhækkanir á áfengi draga úr neyslu unglinga og 
stórdrykkjufólks.1140 Athyglisvert er þó að bjór virðist 
hafa minni verðteygni en létt vín og sterkt áfengi af 
ástæðum sem ekki eru vel skýrðar.1141 Verðteygni er 
hugtak úr hagfræði og sýnir hvernig eftirspurn breyt-
ist við verðbreytingar. Þannig virðast verðbreytingar 
á bjór hafa lítil áhrif á bjórsölu í löndum þar sem 
mestallt áfengi er drukkið í formi bjórs. Í þessum 

Þróun neysluverðsvísitölu og meðalsöluverð á áfengi
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löndum er bjórdrykkja sennilega svo inngróin í dag-
legt neyslumynstur að minni háttar verðbreytingar 
hafa lítil áhrif.

tekjur ríkisins af áfengi
Í fjárlagafrumvarpi hvers árs er ávallt áætlað hversu 
miklum arði og sköttum ÁTVR er ætlað að skila til 
ríkissjóðs. Oftast ganga þessar áætlanir nokkurn veg-
inn eftir þar sem sjaldgæft er að sveiflur í sölu áfengis 
frá ári til árs séu mjög miklar.

Tekjurnar sem ríkið hefur haft af áfengissölu voru 
í fyrstu í formi tolla og virðisaukaskatts. Með breyttri 
löggjöf hafa áfengisgjaldið og virðisaukaskatturinn 
orðið þeir liðir sem mestu máli skipta fyrir tekjuöflun 
ríkisins af áfengissölu.

Tekjur ríkisins af sölu áfengis hafa farið hlutfalls-
lega minnkandi og lækkuðu úr 7,3% í 3,4% frá 1990 til 
2008. Þær hækkuðu hins vegar frá 2008 til 2010 sem 
skýrist af hækkun áfengisgjalds og að tekjur ríkisins 
voru lægri árið 2010 en árið 2008. Minnkandi tekjur 
ríkisins af áfengissölu til lengri tíma litið er sama 

Hluti ríkisins af brúttósölu áfengis í þúsundum króna, 1989–20101142

Ársreikningur ÁTVR 1989–1999 og ársskýrslur ÁTVR 1989–2010

Ár Arður til 
 ríkissjóðs Tollur Magngjald 

tóbaks Áfengisgjald Virðisauka
skattur Alls

1989  5.369.706      293.925      1.875.762      7.539.393     
1990  5.920.000      310.555      1.687.899      7.918.454     
1991  6.487.000      364.615      1.753.887      8.605.502     
1992  6.449.999      365.256      1.720.706      8.535.961     
1993  6.150.000      432.567      1.642.733      8.225.300     
1994  6.600.348      446.006      2.431.801      9.478.155     
1995  5.602.351      406.048      957.133      2.441.049      9.406.581     
1996  2.235.000      393.041      3.631.443      2.270.522      8.530.006     
1997  2.427.200      369.288      3.650.342      2.375.894      8.822.724     
1998  2.908.000      300.243      3.923.086      2.670.564      9.801.893     
1999  2.908.000      296.746      4.221.833      2.883.977      10.310.556     
2000  3.120.000      257.904      4.352.577      3.076.846      10.807.327     
2001  2.915.000      331.890      4.651.163      3.717.515      11.615.568     
2002  280.000      3.088.729      4.865.704      3.986.019      12.220.452     
2003  133.000      3.630.468      5.071.708      4.030.988      12.866.164     
2004  649.000      3.584.952      5.263.021      4.166.664      13.663.637     
2005  670.000      3.772.235      5.756.436      4.103.576      14.302.247     
2006  160.600      3.820.277      6.053.751      4.353.036      14.387.664     
2007  152.000      3.887.276      6.527.418      4.736.500      15.303.194     
2008  182.500      3.935.315      6.777.236      5.200.221      16.095.272     
2009  960.000      4.523.087      7.482.671      6.183.530      19.149.288     
2010  1.000.000      4.686.176      8.276.862      6.465.594      20.428.632     
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þróun og átt hefur séð stað annars staðar á Norður-
löndum. Samt eru tekjurnar háar miðað við önnur 
vestræn ríki. Hagnaður af áfengissölu sem hlutfall af 
tekjum ríkisins minnkaði þegar ríki fóru að taka upp 
nýjar skatttekjur eins og tekjuskatt og virðisaukaskatt. 
Í mörgum fátækum löndum og jafnvel í löndum eins 
og Indlandi eru áfengisskattarnir mikilvæg tekjulind 
fyrir ríkið eða einstök héruð.1143 Þótt hlutfall áfengis-
sölu af tekjum íslenska ríkisins hafi lækkað verulega 
er áfengissalan þó enn mikilvægur tekjustofn. Rekst-
ur ÁTVR skiptir því verulegu máli fyrir tekjuöflun 
ríkisins.

Evrópskar tilskipanir
Í upphafi níunda áratugarins hófst mikil umræða um 
samvinnu og samruna í Evrópu.1144 ESB-ríkin höfðu 
ákveðið að koma á svokölluðum innri markaði með 
frjálsu flæði fjármagns, mannafla, vöru og þjónustu. 
EFTA-löndin þurftu að bregðast við þessum breyt-
ingum og fara í samningaviðræður við Evrópusam-
bandið.

Í júlí árið 1988 barst Höskuldi Jónssyni for-
stjóra ÁTVR bréf frá Heikki Koski, forstjóra Alko, 
finnsku áfengiseinkasölunnar, þar sem hann boðaði 
forstjóra hinna norrænu áfengisverslananna á sér-
stakan fund.1145 Tilefnið var ærið. Innri markaður-
inn var talinn hafa áhrif á starfsemi og hugsanlega 
á stöðu áfengiseinkasölunnar, hvort sem hann yrði 
kominn á fyrir eða eftir 1992,1146 skrifaði Koski. Í 
Alko hafði þegar verið brugðist við breytingunum 

sem í vændum voru með því að skipa tvo vinnu-
hópa. Annar vinnuhópurinn átti að kanna áhrif 
innri markaðarins á áfengispólitíkina og verk-
efni hins hópsins var að kynna sér efnahagslegar 
breytingar og afleiðingar innri markaðarins fyrir 
áfengisverslunina. Koski ályktaði sem svo að sömu 
vandamál blöstu við öllum norrænu áfengiseinka-
sölunum. Þess vegna væri mikilvægt að þær efldu 
þá góðu samvinnu sem þær hefðu alltaf haft og 
undirbyggju sig í sameiningu og tímanlega fyrir 
breytingarnar sem framundan væru. Fundartíminn 
hentaði Höskuldi einstaklega illa því að sama dag 
hófst bjórsala í verslunum ÁTVR eftir 74 ára bann. 
Hann sótti því ekki fundinn.

Í Rómarsáttmálanum, sem er einn grundvallar-
sáttmála Evrópusambandsins, er skýrt kveðið á um 
innri markað á milli þeirra landa sem eru aðilar að 
sambandinu. Á níunda áratugnum stóðu EFTA-
ríkin saman að samningaviðræðum við ESB um að 
fá aðgang að innri markaðnum. Auk Íslands, voru 
EFTA-ríkin á þessum tíma: Austurríki, Finnland, 
Liechtenstein, Noregur, Sviss og Svíþjóð. Samn-
ingurinn um Evrópska efnahagssvæðið átti að opna 
EFTA-löndunum aðgang að innri markaðnum, án 
fullrar aðildar að ESB. Eins og fyrirkomulag norrænu 
áfengiseinkasalanna var í kringum 1990 lék vafi á 
að þær samrýmdust ESB-reglunum um innri mark-
að. Stjórnendur þeirra voru því snemma viðbúnir 
því að þurfa að berjast fyrir áframhaldandi rekstri 
stofnana sinna. Næstu árin ræddu þeir á árlegum 
fundum sínum um afleiðingar EES-samningsins og 
ESB-aðildar fyrir einkasölurnar. Þeir skiptust á upp-
lýsingum og skoðunum en tóku aldrei sameiginlega 
afstöðu í málinu. Slíkt hefði varla verið við hæfi, auk 
þess sem uppbygging áfengiseinkasalanna var ólík í 
löndunum fjórum.

Efta-samningurinn
Á níunda og tíunda áratugnum leit út fyrir að nor-
rænu einkasölurnar ættu litla framtíð fyrir sér.1147 
Óvíst var hvernig hægt væri að aðlaga þær að Evr-

Skil ÁTVR til ríkissjóðs í þús. kr.

Ár Heildartekjur 
ríkisins

Skil ÁTVR til 
ríkissjóðs

Skil ÁTVR 
til ríkis

sjóðs

1990  112.453     8.221.988 7,3%

2000  225.621      10.807.327     4,8%

2008  476.903   16.095.272     3,4%

2010  470.800   20.428.632     4,3%

341



ópska efnahagssvæðinu og almennur stuðningur við 
þær fór minnkandi.1148

Ríki hafa oft haft einkasölu á vörum og þjónustu 
eins og happdrætti, lyfjum, tóbaki og áfengi af ólíkum 
ástæðum. Rökin hafa oft verið þau að einkasala sé 
nauðsynleg til að vernda almannaheill. Önnur ástæða 
er sú að einkasala aflar ríkissjóði beinna tekna. Því 
hefur þó verið haldið fram að frá sjónarhóli skatt-
heimtunnar sé það heildsalan sem skipti mestu máli 
en frá sjónarhóli lýðheilsu sé smásalan afgerandi.1149 
Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, eins og á Íslandi, 
blésu vindar markaðs- og einstaklingshyggju um 
áfengiseinkasölurnar á níunda áratugnum. Rökin 
fyrir einkavæðingu voru þau að ríkisrekin áfengis-
verslun væri líklegri en einkarekstur til að hefta 
frelsi til viðskipta. Réttmæti þeirrar stefnu í áfengis-
málum að hefta aðgengi að áfengi var líka dregið í 
efa. Mótrökin voru hins vegar áfengispólitísk, þar 
sem áfengiseinkasalan væri tæki til þess að draga úr 
of mikilli neyslu áfengis. Önnur rök voru svo byggð á 
jafnrétti þegnanna til vöru og þjónustu þar sem ríkis-
rekin áfengissala hefði þann kost að geta boðið öllum 
þegnum sínum, hvar á landi sem þeir byggju, sömu 
vörur á sama verði. Þetta er nokkuð sem frjáls mark-
aður í samkeppni getur ekki gert.

Margir höfðu efasemdir um að hægt væri að 
aðlaga norræna áfengismálastefnu að þeim mark-
aðssjónarmiðum sem Evrópska efnahagssvæðið og 
Evrópusambandið byggjast á. Norðurlöndin settu 
því ákveðinn varnagla til þess að tryggja stöðu 
áfengiseinkasölunnar. Í samningaviðræðum um EES-
samninginn lögðu Norðurlöndin fram sameiginlega 
yfirlýsingu um að áfengiseinkasölur ríkjanna væru 
grundvallaðar á mikilvægum sjónarmiðum er vörð-
uðu stefnu þeirra í heilbrigðis- og félagsmálum.1150 
Ríkisstjórnir Noregs og Svíþjóðar höfðu skýra stefnu 
og lögðu mikla áherslu á að halda einkasölu á áfengi 
þrátt fyrir reglur innri markaðar ESB. Í Finnlandi 
var málið flóknara þar sem stjórnin valdi í fyrstu að 
berjast fyrir tilvist og allri starfsemi Alko fremur en 
að einbeita sér að því að vernda einkasölu ríkisins á 
áfengi. Hér á landi var málið þannig vaxið að Friðrik 

Sophusson, fjármálaráðherra á árunum 1991–1998, 
vildi einkavæða áfengissöluna þótt hann hefði ekki til 
þess stuðning ríkisstjórnarinnar þegar á reyndi, þar 
sem samstarfsflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, var 
því mótfallinn.1151

Við upphaf samningaviðræðnanna hafði Ísland 
líkt og hin Norðurlöndin haft þá stefnu að ekki væri 
þörf á að breyta fyrirkomulagi áfengiseinkasölu vegna 
EES-samningsins. Í minnisblaði Höskulds Jónssonar 
frá 15. júní 1991 til fjármálaráðuneytisins, eftir fund 
hans með efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, 
kemur fram sú röksemd að ÁTVR veiti þá þegar 
svo umfangsmikla sérpöntunarþjónustu að hver og 
einn geti fengið þá vöru sem hann óski.1152 Þannig 
sé vörum ekki mismunað, sem var mikilvægt atriði í 
EES-samningnum. Þessi rök dugi þó ekki til þess að 
bjarga einkaréttinum á innflutningi áfengis.

Samningarnir á milli EFTA og ESB voru sam-
þykktir 1992 í Porto í Portúgal. Ísland varð hluti af 
Evrópska efnahagssvæðinu (EES) með lögum nr. 
2/1993 sem fólu í sér að EES-samningurinn tók gildi 
1. janúar 1994. Til staðfestingar á því að norrænu 
EFTA-ríkin vildu starfrækja áfengiseinkasölur fylgdi 
samningnum svohljóðandi yfirlýsing sem ríkis-
stjórnir Finnland, Íslands, Noregs og Svíþjóðar stóðu 
að: „Með fyrirvara um skuldbindingar sem leiðir af 
samningnum árétta Finnland, Ísland, Noregur og 
 Svíþjóð að áfengiseinkasölur ríkjanna eru grundvall-
aðar á mikilvægum sjónarmiðum er varða stefnu 
þeirra í heilbrigðis- og félagsmálum“.1153

Þegar búið var að samþykkja aðild Íslands að 
EES árið 1993, kærði Verslunarráð Íslands starfsemi 
ÁTVR til ESA. Ráðið taldi að ÁTVR gætti ekki jafn-
ræðis milli framleiðenda áfengis og að einkasalan 
hefði ekkert með félagsleg og heilsufarsleg markmið 
að gera.1154 ESA tók þá afstöðu að það væri andstætt 
EES-samningnum að áfengiseinkasölur hefðu einka-
rétt á framleiðslu, innflutningi, heildsöludreifingu 
og útflutningi áfengra drykkja. Hins vegar gæti það 
samrýmst samningnum að viðhalda einkasölu á smá-
sölustigi enda væri vörum ekki mismunað á grund-
velli þjóðernis. Því þyrfti að aðlaga einstaka þætti að 
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samningnum. Á þessum tíma hafði ÁTVR þegar hætt 
allri framleiðslu á áfengi og útflutningi á áfengi, svo 
að hér var eingöngu um heildsöluna að ræða. Niður-
staðan varð sú að einkaréttur ÁTVR til innflutnings 
og heildsölu á áfengi bryti gegn ákvæðum EES-samn-
ingsins.

Frumvörp um afnám einkaréttar ÁTVR til inn-
flutnings áfengis voru svo lögð fyrir Alþingi í des-
ember 1994 en fengu ekki afgreiðslu í þinginu. Ný 
frumvörp voru lögð fram á næsta þingi og ný lög 
(nr. 96./1995) um verslun með áfengi og tóbak tóku 
gildi 1. desember 1995. Athyglisvert er að í greinar-
gerð með frumvörpunum er hvergi minnst á að þau 
séu lögð fram vegna krafna frá ESA.1155 Nokkuð ljóst 
er að margir, einkum hagsmunaaðilar í viðskipta-
lífinu, höfðu kynnt sér EES-samninginn og þau 
tækifæri til einkavæðingar sem fólust í honum. Í 
ritgerð Steins Kára Steinssonar um stefnu ríkisins í 
áfengismálum greinir hann frá því að þingmennirnir 
Hjörleifur Guttormsson og Kristinn H. Gunnarsson 
hafi bent á að áfengis einkasalan samrýmdist ekki 
samkeppnisreglum EES-samningsins.1156 Þorsteinn 
Pálsson dómsmálaráðherra hélt hins vegar fram 
þeirri skoðun, eins og flestir aðrir fylgismenn EES-
samningsins, að í honum fælust engar skuldbindingar 
um afnám áfengiseinkasölunnar svo lengi sem ein-

stökum vörutegundum væri ekki mismunað. Þessu 
hafði líka verið haldið fram í kynningarbæklingi um 
EES-samninginn sem utanríkisráðuneytið lét dreifa. Í 
ritgerð Ívars J.Arndal um tilraunir til einkavæðingar 
ÁTVR kemur fram sú skýring á þessu að ríkisstjórn-
in hafi ekki viljað vekja athygli á þeirri staðreynd að 
Íslendingar vissu einfaldlega ekki hvaða afleiðingar 
samningurinn hefði.1157 Önnur hugsanleg skýring er 
sú að frumvörpin komu fram á sama tíma og fjár-
málaráðherra var að gera tilraun til að einkavæða alla 
starfsemi ÁTVR. Hann kann því að hafa viljað gera 
lítið úr skuldbindingum EES-samningsins en meira 
úr innlendu einkavæðingarferli.

Eftir EEs-samninginn
EES-samningurinn leiddi til þess að leggja varð af alla 
starfsemi áfengiseinkasalanna nema smásölu áfengis. 
Finnland og Svíþjóð gengu svo í ESB í janúar 1995 
og í kjölfarið breyttust reglur um innflutning ferða-
manna á áfengi innan ESB. En áhrifin voru ekki bara 
í eina átt. Svíar hafa beitt sér mjög fyrir því að áfengis-
mál og áfengisvarnir séu tekin á dagskrá hjá ESB og 
hefur orðið nokkuð áfengt.

Með lögunum frá 1995 var einkaréttur á innflutn-
ingi og heildsölu áfengis afnuminn. Félag íslenskra 
stórkaupmanna og Verslunarráð vildu raunar að 
ríkisvaldið hætti öllum viðskiptum með áfengi.1158 Í 
kæru Verslunarráðins til ESA sem áður var nefnd var 
beðið um skýringar á ýmsum atriði er varða starfsemi 
ÁTVR, eins og deildaskiptingu verslunarinnar, skatt-
skyldu, álagningarreglur og innkaupareglur.1159 Sam-
kvæmt nýju lögunum frá 1995 átti að skipta ÁTVR 
upp í söludeild og aðfangadeild. Dregið var í efa að 
söludeild og aðfangadeild væru í raun rekstrarlega 
og fjárhagslega aðgreindar þar sem deildirnar heyrðu 
undir eitt fyrirtæki og sömu stjórn. Þá væri álagning 
ÁTVR svo lítil, 1,7%, að hún nægði ekki til að fjár-
hagslegur ávinningur yrði af starfseminni. Svo lág 
álagning vekti grun um að kostnaður við rekstur 
aðfangadeildar væri niðurgreiddur með tekjum af 
rekstri söludeildar. Þannig tryggði hún sölu aðfanga-

Fánar EES-landanna 
Noregs, Íslands og 
Liechtenstein. Vegna 
EES-samningsins varð 
íslenska ríkið að breyta 
lögum og setja ný lög árið 
1995 um verslun með 
áfengi og tóbak.
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deildar gagnvart öðrum aðilum er önnuðust inn-
flutning og heildsölu áfengis. Þá var gerð athugasemd 
við fyrirkomulag smásölu. Áfengisútsölur væru fáar 
(23) og af þeim byðu aðeins fjórar upp á allar vörur 
sem ÁTVR hefði á boðstólum. Afgreiðslutími þeirra 
væri takmarkaður og kaupendur krafðir um stað-
greiðslu. Einnig var kvartað undan ýmsum atriðum 
í innkaupareglum ÁTVR. Langan tíma, jafnvel meira 
en tvö ár, tæki að koma áfengistegundum í reynslu-
sölu, tímabil reynslusölu væri stutt og fundið var að 
fleiri atriðum. Reyndar má segja að hér hafi verið gerð 
atlaga að allri starfsemi ÁTVR, sem var í samræmi við 
vilja Verslunarráðsins.

ESA gerði ekki athugasemdir við smásölufyrir-
komulag á áfengi, skattlagningu né takmarkanir á 
áfengissölu.1160 Hömlur á innflutningi og heildsölu 
áfengis voru hins vegar ekki taldar í samræmi við 
viðskiptareglur á Evrópska efnahagssvæðinu. Vand-
inn var að samkvæmt lögunum mátti smásöludeild 
ÁTVR skipta við aðfangadeild sína eða heildsala eftir 
því hvor byði betur. Aðfangadeildin gæti undirboðið 
heildsala eftir að tilboð hefðu borist og því þyrftu 
reglurnar að vera skýrar. Þá gætu heildsalar ekki 
keppt við aðfangadeildina ef hún væri rekin án nokk-
urrar arðsemiskröfu.

Þótt ÁTVR hefði ekki lengur einkaleyfi á inn-
flutningi á áfengi hélt fyrirtækið enn um sinn áfram 
að flytja inn áfengi beint og milliliðalaust frá erlend-
um seljendum.1161 Sama verð var á áfengi til almenn-
ings og til veitingastaða, en allt áfengi sem selt var 
á veitingastöðum var merkt sérstaklega með merki 
ÁTVR. Veitingahúsin gátu nú eins og áður keypt 
áfengi af vörulista ÁTVR, notað sér sérpöntunar-
þjónustuna eða keypt af frísvæði, sem var nýr mögu-
leiki. Þar var fyrirkomulagið eins og við sérpönt-
unarþjónustu. Innlendu birgjarnir pöntuðu vöruna 
og erlendu framleiðendurnir fluttu hana svo inn á 
frísvæðið. Birgjarnir kynntu vörurnar fyrir veitinga-
mönnum með því að senda þeim vörulista yfir þær 
áfengistegundir sem umbjóðendur þeirra áttu á frí-
svæðinu. Ef veitingahúsin vildu kaupa þessar vörur 
þurftu þau að panta hana hjá ÁTVR, sem gekk frá 

innflutningspappírum og flutti vöruna af frísvæðinu 
og í eigin vörugeymslur. Birgjar gátu því boðið fram 
fjölbreytt úrval en skilyrði var að innflutningurinn 
færi í gegnum ÁTVR.

Með EES-samningnum urðu viðskipti með áfengi 
frjálsari eins og Verslunarráðið og stórkaupmenn 
höfðu alltaf barist fyrir. Ekki voru þó allir sáttir við 
samninginn og afleiðingar hans fyrir áfengismálin. 
Áfengisvarnaráð, Landssambandið gegn áfengis-
bölinu, foreldrasamtökin Heimili og skóli, Vímulaus 
æska og aðstandendur átaksverkefnisins „stöðvum 
unglingadrykkju“ höfðu reynt að stöðva frumvarpið 
þar sem afnema átti einkarétt ÁTVR á innflutningi 
áfengis.

Eyjólfur Eysteinsson útsölustjóri ÁTVR í Keflavík 
skrifaði grein í Morgunblaðið þar sem hann varaði 
við einkavæðingu áfengissölu og taldi að ÁTVR gæti 
starfað óbreytt eftir EES-samninginn.1162 Skömmu 
síðar skrifaði Kristján Helgason formaður Starfs-
mannafélags ÁTVR aðra grein í sama blað og gerði 
grein fyrir rekstarfyrirkomulagi ÁTVR og varaði við 
afleiðingum þess að breyta því.1163 Kristján taldi að á 
meðan innflutningur áfengis væri í höndum ÁTVR 
mætti tryggja gæði vörunnar. Merkingar ÁTVR á 
öllum vörum sem seldar væru tryggðu að ekki væri 
verið að selja smygl og brugg. Þá væri auðveldara 
fyrir skattyfirvöld að fylgjast með skilum á virðis-
aukaskatti og annarri skattheimtu á meðan innflutn-
ingurinn væri í höndum ÁTVR. Þessi sjónarmið voru 
ekki tekin gild.

Það var þó ekki fyrr en fjármálaráðuneytið setti 
nýja reglugerð sem tók gildi hinn 15. júní 1998 að 
ÁTVR hætti öllum innflutningi á áfengi til sölu í vín-
búðum og á veitingastöðum.1164 Ákvörðunin var tekin 
í kjölfar álits Samkeppnisstofnunar um að ÁTVR 
bæri að skilja innflutningsstarfsemi sína frá annarri 
starfsemi. Stofnunin taldi að þáverandi samrekstur 
stríddi gegn markmiðum samkeppnislaga og tor-
veldaði frjálsa samkeppni í viðskiptum. ÁTVR hætti 
því áfengisinnflutningi og þar með þeirri starfsemi 
sem var í beinni samkeppni við áfengisheildsala og 
áfengisframleiðendur. Svipuð breyting hafði orðið á 
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áfengiseinkasölum í Noregi og Svíþjóð, og í Finnlandi 
var stofnað sérstakt fyrirtæki um áfengisinnflutning-
inn. Deildaskiptingin í aðfangadeild og smásöludeild 
var svo afnumin með reglugerð nr. 369/2003. Þá fyrst 
var reksturinn orðinn eins og lögin frá 1. des. 1995 
gerðu ráð fyrir.

Með aðild Íslands og Noregs að EES og inngöngu 
Finnlands og Svíþjóðar í ESB misstu ríkin einkarétt 
sinn á innflutningi, útflutningi, framleiðslu og heild-
sölu áfengis. Eftir sem áður hafa ofangreind ríki ásamt 
Færeyjum einkarétt til smásölu á áfengi. Þessi ríki eru 
þau einu í Evrópu þar sem ríkið á og rekur smásölu 
flestra áfengra drykkja.

Réttmæti og lagaleg staða áfengissölunnar sem 
ríkisrekinnar smásölu með áfengi styrktist með evr-
ópskum dómsmálum og þá sérstaklega með Franzén-
dómnum árið 1997. Þegar EES-samningurinn hafði 
tekið gildi vildu margir sem voru í einkarekstri láta 
reyna á nýja löggjöf og fóru með mál fyrir dómstóla. 
EFTA-dómstóllinn kvað upp þrjá dóma í áfengis-
málum, Restamark-dóminn, Wilhelmsen-dóminn 
og Gundersen-dóminn, og Evrópudómstóllinn kvað 
svo upp Franzén-dóminn.1165 Í Restamark-dómnum 
(1994) var það staðfest að einkaleyfi Alko í Finnlandi 
á innflutningi stæðist ekki og einkafyrirtækjum væri 
heimilt að flytja inn áfengi. Wilhelmsen, kaupmaður 
í Osló, sótti um leyfi til að selja sterkan bjór sem 
norska áfengiseinkasalan hafði samkvæmt lögum ein 
heimild til að gera. Dómurinn (1997) féll ríkinu í hag, 
einkaleyfi Vinmonopolet til að selja sterkan bjór væri 
í samræmi við EES-samninginn. Gundersen-dómur-
inn (1997) var svipaður en þar snerist málið um vín. 
Einkaleyfi Vinmonopolet var staðfest. Sænskur skó-
kaupmaður, Franzén að nafni, reyndi að selja vín í 
verslun sinni en var stöðvaður af lögreglu þar sem 
sala á víni í almennri verslun stríddi gegn sænskum 
lögum. Málið endaði hjá Evrópudómstólnum sem 
árið 1997 kvað upp þann dóm að fyrirkomulag áfeng-
issölu í Svíþjóð væri ekki í andstöðu við lög Evrópu-
sambandsins. Þetta var mikilvægur dómur, ekki bara 
fyrir Svíþjóð heldur einnig önnur lönd, þar sem þarna 
fékkst úr því skorið að rekstur áfengiseinkasala gengi 

ekki gegn lögum Evrópusambandsins. Þarna fékkst 
það staðfest að fyrirkomulag smásölu með áfengi er í 
raun innanríkismál og hefur ekkert með alþjóðavið-
skipti að gera. Með dómnum var ríkisrekin smásala 
með áfengi því fest í sessi.

smásalan ein eftir
Stjórnendur og starfsfólk ÁTVR þurftu eins og annað 
starfsfólk norrænu áfengiseinkasalanna Systembola-
get, Vinmonopolet og Alko að bregðast við breyttu 
umhverfi. Starfsfólkið átti hagsmuna að gæta því að 
margir áttu á hættu að missa vinnuna þegar stór hluti 
starfseminnar var lagður niður. Enn fleiri myndu svo 
missa störf sín ef smásölunni yrði líka hætt.

Viðbrögðin voru alls staðar þau sömu. Vínbúð-
unum var breytt í þá veru að leggja í sívaxandi mæli 
áherslu á fjölbreytni í vöruvali og meiri þjónustu við 
viðskiptavinina. Verslununum fjölgaði og meira var 
lagt upp úr útliti þeirra en áður, sjálfsafgreiðsla var 
tekin upp, afgreiðslutími lengdur og vöruúrval jókst. 
Komið var á fót heimasíðum með alls konar upp-
lýsingum um vín og mat, ásamt því sem glæsilegir 
bæklingar eða víntímarit voru gefin út. Námskeið í 
vínsmökkun voru nýr þáttur í starfseminni. Aðal-
áhersla var lögð á að viðskiptavinurinn gæti skoðað 
framboðið í smekklegu og vel hönnuðu umhverfi 
þar sem þjónusta sérstaklega þjálfaðs starfsfólks væri 
óaðfinnanleg.

Yfirlit
Allt frá árunum eftir seinni heimstyrjöldina fór áfeng-
isneysla vaxandi hér á landi. Hún tók kipp þegar bjór 
var tekinn í sölu árið 1989 en minnkaði síðan á næstu 
árum vegna efnahagslægðar. Þegar kaupmáttur jókst 
aftur fór hún vaxandi og 2007 náði hún hámarki, 7,5 
lítrar af vínanda á íbúa, 15 ára og eldri. Neyslumynstr-
ið breyttist, sterku drykkirnir voru á undanhaldi og 
bjór og létt vín urðu æ vinsælli. Í fyrstu var ÁTVR 
ekki bundið af lögum eða reglugerðum um innkaup, 
sem leiddi iðulega til deilna um val á vörutegundum. 
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Í stað vörugjalds var tekið upp áfengisgjald árið 1995, 
en aðrar Norðurlandaþjóðir notuðu slíkt gjald til að 
stýra áfengisneyslu. Raunverð áfengis fór lækkandi 
og hlutdeild hagnaðar af áfengissölu í heildartekjum 
ríkisins minnkaði til 2008 en hefur hækkað lítillega 
eftir það. Aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu 
varð til þess að grundvallarbreytingar varð að gera á 
fyrirkomulagi ríkisrekinnar áfengiseinkasölu. Íslensk 

yfirvöld virtust ekki gera sér grein fyrir þessu í fyrstu 
og tóku lítinn þátt í tilraunum Finnlands, Noregs 
og Svíþjóðar til að halda áfengiseinkasölum sínum 
óbreyttum. Samkvæmt EES-samningnum varð að 
leggja af alla starfsemi áfengiseinkasalanna aðra en 
smásölu áfengis. Í kjölfarið lagði ÁTVR meiri áherslu 
á fjölbreytni í vöruvali og meiri þjónustu við við-
skiptavinina.
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24. Áfengiseinkasala í byrjun 21. aldarinnar

vörumerki og ímynd
Á fyrsta áratug tuttugustu og fyrstu aldarinnar breytt-
ist ÁTVR úr „hefðbundnu opinberu fyrirtæki í fram-
sækið þjónustufyrirtæki“ eins og matsnefnd íslensku 
gæðaverðlaunanna 2004 komst að orði.1166 Breytta 
ímynd mátti sjá á forsíðum ársreikninga og árs-
skýrslna. Á forsíðum ársreikninganna fyrir árin 1992 
og 1997 voru myndir af íslenskri brennivínsflösku, 
en myndskreytingar voru með öllu alþjóðlegri blæ 
í nýrri ársskýrslum. Tími hinnar þjóðlegu ímyndar 
var liðinn og ársskýrslurnar 2000–2006 voru prýddar 
myndum af vínþrúgum og vínflöskum sem gætu 
prýtt vínblöð hvar sem er í heiminum.

Fyrirtæki reyna gjarnan að koma sér upp góðu 
vörumerki og halda tryggð við það. Árið 1994 tók 
ÁTVR upp nýtt merki sem var hluti af listaverki sem 
prýðir anddyri höfuðstöðva ÁTVR að Stuðlahálsi og 
er eftir Gest Þorgrímsson og Rúnu Guðjónsdóttur.

Í bréfi til ÁTVR gerði formaður Félags íslenskra 
teiknara athugasemdir við val á nýju merki ÁTVR, 
sem hann hafði fyrst séð í nýrri áfengisútsölu í Hafn-
arfirði. Hann lýsti furðu sinn á því hvernig opinbert 
fyrirtæki stæði að vali á nýju merki fyrir stofnunina. 
Þá benti hann á að félagið stæði með mörgum aðilum 
að samkeppni um merki og að innan félagsins væru 
um 180 grafískir hönnuðir sem margir hverjir væru 
sérhæfðir í hönnun merkja og fyrirtækjaímynda. Í 
bréfinu segir m.a: „Ekki veit ég hvort nokkur maður 
hefði hreyft við þessu ef ekki hefði komið til sú lausn 
sem varð á nýju merki ÁTVR. Í auglýsingu um hinn 
nýja miðbæ í Hafnarfirði, þar sem það birtist mér sem 
fugl á flugi í birtu grænnar og bláar sólar, er ekkert 

sem staðsetur það við þá stofnum sem því er þó ætlað 
að kynna. Hefði mér ekki verð bent á að þetta væri 
hið nýja merki ÁTVR hefði ég ályktað að það væri 
fyrir ferðaskrifstofu, sem hefði opnað útibú í hinum 
nýja miðbæ Hafnarfjarðar. Ekki gæti ég getið mér til 
um nafn þeirrar ferðaskrifstofu, frekar en að þetta 
væri hið nýja merki ÁTVR“.1167

Höskuldur svarar þessari gagnrýni þannig að í 
anddyri húss ÁTVR við Stuðlaháls sé verk eftir Gest 
og Rúnu sem beri nafnið Spirituosa. ÁTVR hafi sam-
þykki listamannanna fyrir því að nýta þetta verk eða 
hluta þess við ýmis tækifæri, m.a. við gerð ársreikn-
ings fyrir árið 1993. Þá hafi þessi umgjörð verið fest 
á bréfsefni. Verk Gests og Rúnu sýni flug andanna og 
megi vel tengja ferð þeirra því ástandi, sem oft fylgir 
hóflegri neyslu þeirrar vöru, sem ÁTVR selur, segir í 
svarbréfi Höskuldar.1168

„Flug andanna“ var þó aðeins notað sem vöru-
merki ÁTVR í nokkur ár og árið 2000 var því skipt út 
fyrir annað merki, vínberjaklasa, sem var í samræmi 
við þá miklu áherslu sem stjórn ÁTVR lagði á sölu á 
léttu víni. Eins og segir í ársskýrslu ÁTVR 2002 undir 
liðnum um ímynd fyrirtækisins: „Að byggja upp 
ímynd sem endurspeglar framsækið og aðlaðandi 
þjónustufyrirtæki með áherslu á sölu á léttu víni.“1169

Árið 2008 var enn kynnt nýtt vörumerki Vínbúð-
anna. Nýja merkið samanstendur af þremur mis-
stórum rauðum punktum, sem vísa til gamla merkis-
ins og mynda V – fyrir vínbúð. Rauði liturinn hefur 
verið litur Vínbúðanna í mörg ár. Nýja merkið á að 
endurspegla það sem Vínbúðirnar standa fyrir í upp-
hafi tuttugustu og fyrstu aldarinnar: lipurð, þekkingu 
og ábyrgð.1170 Segja má að hugtökin nái vel að lýsa 

Útlit ársreikninga og árs-
skýrslna endurspeglar 
breytta ímynd ÁTVR. Á 
forsíðumynd ársreiknings-
ins 1992 er karl að drekka 
kaffi og brennivínsflaska 
stendur á borðinu, en það 
var síðasta árið sem ÁTVR 
framleiddi íslenskt brenni-
vín. Forsíða ársskýrslu 2012 
sýnir að það ár varð ÁTVR 
90 ára en hefur enga skír-
skotun til starfseminnar.
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þeim þáttum sem fyrirtækið hefur lagt áherslu á frá 
aldamótunum 2000. Þjónustuhlutverkið hefur orðið 
víðtækara, þekking starfsfólks og viðskiptavina á vör-
unum aukist og samfélagsleg ábyrgð eflst.

þjónustuhlutverkið eflt
Þeirri verslun er vandi á höndum sem ekki má auglýsa 
vörurnar sem hún hefur á boðstólum. Það auðveldar 
þó málið að vínbúðirnar eiga ekki í samkeppni við 
aðrar verslanir. Þótt ÁTVR sé bannað auglýsa vörur 
sínar hefur fyrirtækið ýmis úrræði til að kynna þær 
og bæta þjónustu við viðskiptavini. Töluvert svigrúm 
gafst til að hækka þjónustustigið með því að bæta 
þekkingu starfsfólks vínbúðanna, auka upplýsinga-
gjöf til viðskiptavina, koma á vefverslun og hafa meiri 
breidd í vöruvali.

Fleiri vínbúðir voru opnaðar á stöðum þar sem 
engin áfengissala hafði verið. Vínbúðum á höfuðborg-
arsvæðinu fjölgaði aðeins um tvær frá 2005 til 2010 
en þjónustan var bætt með því að lengja afgreiðslu-
tíma vínbúðanna smám saman. Í árslok 2010 var 
meðalafgreiðslutími á viku kominn í 43 stundir og 
lengsti afgreiðslutími var 62 stundir.1171 Á sama tíma 
var algengasti afgreiðslutími hjá áfengiseinkasölunum 
í Noregi og Svíþjóð 45-46 stundir. Aðeins í Finnlandi 
var afgreiðslutíminn lengri, 64 stundir, en færeysku 
vínbúðirnar hafa verulega skemmri meðalafgreiðslu-
tíma, 29,5 klukkustundir á viku.

Mikil áhersla var lögð á að samræma útlit allra 

verslana ÁTVR þannig að ljóst væri að þær tilheyra 
allar sömu keðju. Framhlið verslananna var gerð sem 
líkust, litaval var eins í þeim öllum og nýjar viðarinn-
réttingar voru settar upp. Vöruframsetning og merk-
ingar í vínbúðunum voru líka samræmdar. Starfsfólk 
fékk einkennisföt sem voru í samræmi við litaval í 
vínbúðunum. Allt var þetta gert til að mynda góðan 
heildarsvip.

Sú stefna að auka fræðslu um vín beindist annars 
vegar að starfsfólkinu og hins vegar að viðskipta-
vinunum. Öll fyrirtæki vilja efla þekkingu starfs-
fólks síns, en það er ekki sjálfgefið að þau vilji auka 
þekkingu viðskiptavina sinna á vörunum sem eru 
á boðstólum. Á árinu 2006 gekk ÁTVR svo langt í 
slíkri fræðslustarfsemi að halda vínsmökkunarnám-
skeið fyrir almenning í samstarfi við Endurmenntun 
Háskóla Íslands.1172 Ekki varð þó framhald á þessu 
námskeiðshaldi.

Árið 2003 hóf ÁTVR útgáfu Vínblaðsins sem síðan 

ÁTVR hefur gefið út 
Vínblaðið síðan árið 2003. 

Þar er að finna vöru- og 
verðskrár, heimilisföng og 

afgreiðslutíma vínbúða auk 
fróðleiks um vín og mat.

Listaverkið Spirituosa eftir 
Gest Þorgrímsson og Rúnu 

Guðjónsdóttur prýðir 
anddyri skrifstofubyggingar 

ÁTVR að Stuðlahálsi 2.
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Fjögur vörumerki ÁTVR. 
Með nýju vörumerki var 
markmiðið að skapa breytta 
ímynd ÁTVR.

hefur komið út nokkrum sinnum á ári og liggur 
frammi í vínbúðunum. Vínblaðið tók við af einföld-
um bæklingum sem ÁTVR hafði gefið út öðru hvoru, 
og markmiðið var að veita ítarlegar upplýsingar um 
vörurnar sem vínbúðirnar bjóða. Efni blaðsins hefur 
orðið fjölbreytt, því að auk vöru- og verðskrár er þar 
að finna yfirlit yfir allar vínbúðirnar, heimilisföng 
þeirra og afgreiðslutíma, svo og árgangatöflu vínteg-
unda. Vínblaðið hóf líka að birta mataruppskriftir og 
umfjöllun um vínþrúgur, auk annars efnis. Í ágúst-
blaðinu 2006 var t.d. grein um áfengisneyslu á með-
göngu, í febrúarhefti 2008 var fjallað um jafn hag-
nýtan hlut og upptakara og í desemberblaðinu 2009 
var pistillinn „Fréttir úr vínheiminum“. Þar var sagt 
frá því að Rússar íhugi ríkiseinkasölu á áfengi, Ástr-
alir glími við vandamál í víngerð vegna offramleiðslu 
og að vatnsskortur væri plága ástralskra vínræktenda. 
Í sömu grein var fjallað um toppuppskeru í Bordeaux.

Í kjölfar þess að netverslun var hafin var farið 
að setja meiri upplýsingar inn á heimasíðuna www.
vinbudin.is. Á henni er að mestu að finna sömu hag-
nýtu upplýsingarnar og í Vínblaðinu, auk annars 

efnis undir liðunum vínbúðir, vörur, matur og vín, 
samfélagsleg ábyrgð, um ÁTVR. Þar er líka að finna 
upplýsingar um ÁTVR á ensku. Á heimasíðuna geta 
viðskiptavinir vínbúðanna sótt ýmsar upplýsingar, en 
henni er líka ætlað að þjóna birgjum sem vilja koma 
vörum sínum á framfæri við ÁTVR.

Sú nýjung var tekin upp að halda þemadaga í 
vínbúðunum og voru þeir fyrstu haldnir í nóvember 
2003 „Vín með jólamatnum“. Árið 2005 voru spænsk-
ir dagar haldnir undir yfirskriftinni „Olé!“, ástralskir 
dagar fengu heitið „Cheers mate!“, sumarvínin voru 
síðan kynnt í júlí og ágúst, bjórdagar voru í október 
og árið endaði með þemanu „Hátíðarvín“. Þemadagar 
virtust auka sölu á þeim tegundum sem kynntar voru 
á meðan á kynningunni stóð en ekki hafa áhrif á sölu 
tegunda þegar til lengri tíma er litið.1173

Nokkur hluti starfsmanna ÁTVR vinnur í vín-
búðum dreifðum um allt land og hefur því ef til vill 
ekki sama aðgang að upplýsingum og þeir starfsmenn 
sem vinna í höfuðstöðvunum eða í stærri vínbúð-
unum í Reykjavík. Upplýsingastreymi er því vissum 
vandkvæðum bundið og starfsfólk hefur kvartað yfir 

Vínbúðin í Borgartúni var 
opnuð árið 2008. Einfalt 
og stílhreint yfirbragð 
einkennir hönnun hennar 
jafnt að utan sem innan.
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því að fá ekki nægar upplýsingar um starfsemina. Til 
þess að ráð á bót á þessu var árið 2003 hafin útgáfa 
fréttabréfs, sem fékk nafnið Flöskuskeytið. Samkeppni 
var haldin um nafn fréttabréfsins og bárust 204 til-
lögur. Árni Kristjánsson, sem hafði verið í tímavinnu 
í Kringlunni, átti heiðurinn af nafninu.

Fréttabréfið var gefið út nokkrum sinnum á ári 
og sent heim til allra starfsmanna, en árið 2009 var 
farið að senda fréttir um starfsemina á rafræn netföng 
starfsfólks.

Sú regla hafði verið tekin upp að flytja verslunar-
stjóra á höfuðborgarsvæðinu á milli vínbúða og miðað 
við að þetta væri gert á fimm til sex ára fresti. Til að 
efla samstöðu á vinnustöðum ÁTVR tók starfsfólk 
skrifstofu upp á því að vinna einn dag í vínbúðum og 
dreifingarmiðstöð til þess að kynnast ólíkum þáttum 
í starfsemi fyrirtækisins.

gæðamál og árangursstjórnun
Fljótlega eftir aldamótin 2000 var ákveðið að huga 
að uppbyggingu gæðamála hjá ÁTVR. Ákveðið var 
að taka í notkun svokallað EFQM-líkan1174 og var 
samið við ráðgjafafyrirtæki um ráðgjöf við notkun 

Er fréttabréfið flöskuskeyti?

Fréttabréfið fékk nú heitið
flott er nafnið Flöskuskeytið.
Bréfið skal þér fréttir færa
sem fanga huga og heila næra.
Pósturinn skal bréfið bera
brothætt mun það ekki vera.
Þó að bréfið þetta heiti
það er ekki flöskuskeyti.

Höfundur: Jón Sigþór Gunnarsson, 
starfsmaður Vínbúðarinnar á Akureyri.

Kynningarefni um 
þemadaga.

Útgáfa fréttabréfs ÁTVR, 
Flöskuskeytisins, til starfs-

fólks hófst árið 2003.

VÍN
SUMAR

kjúklinga- e›a kalkúnakjöt

nautakjöt

fiskur
Vínbúðir eru á eftirtöldum stöðum:

Höfuðborgarsvæðið:
Vínbúðin Austurstræti
Vínbúðin Dalvegi, Kópavogi
Vínbúðin Garðabæ
Vínbúðin Hafnarfirði
Vínbúðin Heiðrún
Vínbúðin Holtagörðum
Vínbúðin Kringlunni
Vínbúðin Mosfellsbæ
Vínbúðin Seltjarnarnesi
Vínbúðin Smáralind
Vínbúðin Spönginni
Vínbúð Mjódd

Vestfirðir:
Vínbúðin Ísafirði
Vínbúðin Patreksfirði
Vínbúðin Hólmavík

Vesturland:
Vínbúðin Akranesi
Vínbúðin Borgarnesi
Vínbúðin Búðardal
Vínbúðin Grundarfirði
Vínbúðin Ólafsvík
Vínbúðin Stykkishólmi

Suðurland:
Vínbúðin Grindavík
Vínbúðin Hveragerði
Vínbúðin Hvolsvelli
Vínbúðin Höfn
Vínbúðin Keflavík
Vínbúðin Kirkjubæjarklaustri
Vínbúðin Selfossi
Vínbúðin Vestmannaeyjum
Vínbúðin Vík
Vínbúðin Þorlákshöfn

Austurland:
Vínbúðin Djúpavogi
Vínbúðin Egilsstöðum
Vínbúðin Fáskrúðsfirði
Vínbúðin Neskaupstað
Vínbúðin Seyðisfirði
Vínbúðin Vopnafirði
Vínbúðin Þórshöfn
Vínbúðin Reyðarfirði

Norðurland:
Vínbúðin Akureyri
Vínbúðin Blönduósi
Vínbúðin Dalvík
Vínbúðin Húsavík
Vínbúðin Hvammstanga
Vínbúðin Sauðárkróki
Vínbúðin Siglufirði

nautakjöt

21. JÚNÍ - 13. ÁGÚST

Herencia Remondo La Montesa
Vín í góðu jafnvægi með kakó, svörtum kirsu- og jarðarberjum, sedrusvið, rósmarín og karmellu.
Þétt og ákveðin ending.

08349 13,5% 750 ml. Perlu-kaup ehf Spánn 1.470 kr.

La Vendimia
Léttur og þægilegur ávöxtur, sólber, plómur og fjólur með hindberjum og lakkrís,
létt og gott jafnvægi.

08352 13,0% 750 ml. Perlu-kaup ehf Spánn 1.380 kr.

Baron de Lestac Bordeaux
Rúbínrautt og margslunginn ilmur. Ávaxtaríkt með keim af vanillu.
Góð eik.

05426 12,5% 750 ml. XCO ehf Frakkland 1.320 kr.

Miguel Torres Santa Digna Cabernet Sauvignon
Margslungið vín sem er þroskað, bragðmikið og kröftugt.
Eftirbragð er langt og gott.

01216 14,0% 750 ml. Karl K. Karlsson Chile 1.390 kr.

Woodbridge Cabernet Sauvignon
Djúpkryddað og kröftugt vín með vott af súkkulaði og anís,
mikill þroskaður ávöxtur með eikarkeim.

03828 13,5% 750 ml. Austurbakki hf Bandaríkin 1.290 kr.

06775 13,5% 750 ml. Elgur ehf Ástralía 990 kr.

Sacred Hill Shiraz Cabernet
Hæfilega eikað rauðvín með þroskuðu berjabragði, mikilli fyllingu og löngu eftirbragði.
Gott með grilluðu kjöti.

09061 14,0% 750 ml. Vínó ehf Spánn 1.880 kr.

Ovidio
Fjólurautt eðalvín með mikilli fyllingu og mjúkri berjaangan.

Pujol Cotes du Roussillon Domaine de la Rourede
Lífrænt ræktað. Fíngert, ávaxtaríkt með mikla fyllingu. Keimur af svörtum berjum og
pipar. Langt og ferskt eftirbragð.

05416 12,7% 750 ml. Vínekran Bourgogne ehf Frakkland 1.190 kr.

Clay Station Shiraz
Djúpur og mikill Shiraz, mikið af myntu og lakkrískeim. Löng ending af miklu ávaxtabragði. Heitur ávöxtur.
Rómantískt vín !

05545 13,5% 750 ml. Vífilfell hf Bandaríkin 1.690 kr.

Hoppe Guelbenzu
Grillum með Hoppe og hoppum við grillið. Þétt, þykkt og flauelsmjúkt Chile-vín í Guelbenzu EVO-stíl.
Carmenère og CS.

09564 14,0% 750 ml. Ber ehf Chile 1.590 kr.

J.P. Chenet Merlot
Meðalbragðmikið með mjúku tanníni, langt og gott eftirbragð.
Flott vín með grillmatnum í sumar.

04754 12,5% 3000 ml. RS vín ehf Frakkland 3.570 kr.

35 South Cabernet Sauvignon
Sólber og brómber einkenna þetta þægilega og auðdrukkna vín,
fullt af ávexti og góðu tanníni.

06174 13,5% 3000 ml. Ölgerðin E. Skallagríms Chile 3.580 kr.

Torres Gran Vina Sol Chardonnay
Góður ilmur af ávexti, blómum og viði. Vín í mjög góðu jafnvægi
sem hefur langa endingu og frábært eftirbragð.

00348 13,0% 750 ml. Karl K. Karlsson hf Spánn 1.290 kr.

Cypress White Zinfandel
Ljúf, fersk og sæt lykt af rauðum berjum, ferskt í munni með léttri kolsýru
og góðri sýru, gott jafnvægi.

08723 10,5% 750 ml. Austurbakki hf Bandaríkin 990 kr.

Painter Bridge Chardonnay
Góður ávöxtur í angan, feitt í glasi, vottar fyrir vanillu og þurrkuðum ávexti,
fersk sýra í eftirbragði.

08721 13,0% 750 ml. Austurbakki hf Bandaríkin 1.090 kr.

Lingenfelder Riesling
Ljósgrængulur sólargeisli. Ferskt, sýruríkt með góðri fyllingu og mildum ávexti,
langt ferskt eftirbragð. Matarvín.

09462 13,0% 750 ml. Hágé ehf Þýskaland 2.630 kr.

Firestone Riesling
Mjög gott Riesling frá Napa Valley, hentar mjög vel með svínakjöti, fiski,
austurlenskum mat, eða á sólpallinn.

05768 12,5% 750 ml. Þórshamar ehf Bandaríkin áður 1.230 kr 990 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Guntrum Riesling
Fölgrænt hvítvín með meðalsætan blómlegan ávöxt sem nýtur sín best ískalt á veröndinni
og með asískum réttum.

05869 8,5% 3000 ml. Globus hf Þýskaland áður 2.790 kr 2.590 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Chiaramonte Nero d'Avola
Sikileyskur kraftur. Meðalfylling, þurrt, sýruríkt og tannískt með krydduðum sólbökuðum ávexti og
jarðbundnum eikarkeim.

09560 14,0% 750 ml. Vín og matur ehf Ítalía áður 1.390 kr 1.320 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Jindalee Cabernet Sauvignon
Lyktar af ferskum jarðarb. og plómum. Í bragði eru þroskaðir ávextir og sólber, mjúkt tannín.
Þægilega eikað og ríkulegt vín.

09203 14,0% 750 ml. Vín tríó ehf Ástralía áður 1.190 kr 1.040 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Kangaroo Ridge Cabernet Sauvingnon
Ljúft með nokkuð öflugum ávaxtakeim.

09185 14,0% 3000 ml. Eðalvín ehf Ástralía 3.720 kr.

Nederburg Shiraz
Mikill hiti og bragð, mjúkt og rúnnað.

08217 14,0% 750 ml. HOB-vín ehf S-Afríka áður 1.190 kr 1.140 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Angove's Bear Crossing Shiraz
Ávaxtaríkur og kröftugur ástralskur Shiraz.

04379 14,0% 750 ml. HOB-vín ehf Ástralía áður 1.190 kr 1.090 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Pelee Island Baco Noir
Kraftmikið vín, djúpt í lit með áberandi berjabragði, mjúku tanníni og löngu eftirbragði.
Tilvalið í grillveisluna.

09619 13,5% 750 ml. Snerill ehf Kanada áður 1.570 kr 1.360 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Banfi Col di Sasso
Rúbin rauður litur, mild lykt af Toskana. Stílhreint vín eins og
Ítölum einum er lagið.

02506 12,5% 750 ml. Bakkus ehf Ítalía áður 1.190 kr 1.140 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Kylix
Frappato þrúgan kemur frá vestur Sikiley, Rúbín rauð á lit með ávaxta- og
blómailm, ferskt og í góðu jafnvægi, létt tannín.

05457 12,0% 750 ml. Deimos ehf Ítalía 990 kr.

Pelee Island Eco Trail
Mjög ferskt, ávaxtaríkt og sumarlegt vín sem fer vel með hvítu kjöti, fiski eða
eitt og sér á fögrum sumardegi.

09551 12,5% 750 ml. Snerill ehf Kanada áður 1.350 kr 1.200 kr.

kjúklinga- e›a kalkúnakjöt

Lan Crianza
Fíngert, kryddað og í góðu jafnvægi. Samhljómur eikar og ávaxta.
Hæfir vel með fuglakjöti og þroskuðum ostum.

03753 13,0% 750 ml. Vínheimar ehf Spánn 1.250 kr.

Artazuri
Frekar létt, þurrt og ferskt með létta stemmu og sultaðan margslunginn ávaxtakeim.
Gott með nánast hverju sem er.

09610 13,0% 750 ml. Vín og matur ehf Spánn áður 1.290 kr 1.190 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Terralis Shiraz Malbec
Létt og ávaxtaríkt.

08201 13,0% 3000 ml. Eðalvín ehf Argentína áður 2.990 kr 2.930 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Angove's Bear Crossing Chardonnay
Stíllinn er léttur, mikill ávöxtur og langt og gott eftirbragð.

04391 14,0% 750 ml. HOB-vín ehf Ástralía áður 1.190 kr 1.090 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Oyster Bay Sauvignon Blanc
Eitt af þessum fersku hvítvínum frá Nýja-Sjálandi.
Gott eitt og sér við öll tækifæri.

09692 12,5% 750 ml. XCO ehf Nýja Sjáland 1.590 kr.

Lindemans Chardonnay Bin 65
Margverðlaunað vín, höfugt með ávexti, hnetu og keim af ristaðri eik

00363 13,5% 750 ml. Ölgerðin E. Skallagríms Ástralía áður 1.300 kr 1.250 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Gato Blanco Chardonnay
Ferskir ávextir og bananar í bragði, þroskaðir ávextir, góð sýra,
mjúkt vín með góðri endingu.

05773 13,0% 3000 ml. Ölgerðin E. Skallagríms Chile áður 3.290 kr 3.190 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Vina Maipo Chardonnay
Verðlaunað vín sem einkennist af eplum og suðrænum ávexti.
Ferskt vín í góðu jafnvægi.

06839 13,0% 3000 ml. Karl K. Karlsson hf Chile 3.490 kr.

Drostdy-Hof Steen
Frísklegt hvítvín með góðan ferskan ávöxt og tónað af blómkenndum kryddum.
Gott með fersku fiskfangi.

04860 12,0% 3000 ml. Globus hf S-Afríka áður 3.190 kr 3.090 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Moselland Avantgarde Rotwein
Djúpur fjólublár litur, suðrænn í lykt og bragði, mikill ávöxtur með sætum tón.
Má kæla.

09067 12,0% 750 ml. Bakkus ehf Þýskaland áður 1.460 kr 1.390 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Concha y Toro Frontera Chardonnay
Ljósgult. Meðalfylling, þurrt og ferskt með ávaxtakeim.

05875 13,0% 3000 ml. Allied Domecq ehf Chile áður 3.390 kr 3.290 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Kylix Bianco
Strálitað vín, búið til úr blönduðum þrúgum, ávaxtaríkt og ferskt sem gerir það mjög
gott með öllum fiskréttum og hvítu kjöti.

05458 12,0% 750 ml. Deimos ehf Ítalía 900 kr.

La Misión Chardonnay
Ferskt sumarvín með vott af hunangi og perum.

09084 13,5% 750 ml. Vínó ehf Chile 1.390 kr.

Francois d' Allaines Bourgogne Cote Chalonnaise
Mjúkt Chardonnay vín með smjör- og heslihnetukeim, sítrus ávexti og mildri eik.
Gott í fordrykk eða með skelfiski.

05756 12,5% 750 ml. Vínekran Bourgogne ehf Frakkland 1.490 kr.

Gonzalez Byass Tio Pepe Fino
Mjög þurrt með keim af hnetum og þurrkuðum sveppum.
Berist fram ískalt

00570 15,0% 750 ml. Eðalvín ehf Spánn áður 1.990 kr 1.850 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Jindalee Chardonnay
Gullið vín. Lyktar af ferskum sítrónum og ferskjum. Góð fylling með góðum sítrus
ávaxtakeim. Ríkulegt og þykkt Chardonnay.

09201 13,5% 750 ml. Vín tríó ehf Ástralía áður 1.190 kr 1.090 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Morandé Sauvignon Blanc
Ferskt og lifandi vín, fitnar með grillmat og verður þannig þykkt og mikið.
Gott með fiskmeti og ljósu kjöti.

05618 13,0% 750 ml. Vífilfell hf Chile 1.190 kr.

Maestro Chardonnay Pinot Grigio
Milliþurrt, mjúkt og frískandi með ljúfum tónum epla, ferskju og hunangs.
Ilmar örfínt af villtum blómum og ávexti.

07865 13,0% 750 ml. Salka hf Ítalía áður 1.270 kr 1.190 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Carmen Merlot Reserve
Vínið er geymt í eikartunnum í 10 mán. Flókið og mikið vín með góðum ávexti og krydd í bragði.
Smellpassar með nautasteikinni.

06347 14,0% 750 ml. Rolf Johansen & Co ehf Chile áður 1.490 kr 1.390 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Norton Malbec
Gott Malbec vín. Þetta er flókið vín með pipar, kryddkeim og löngu og þægilegu eftirbragði.
Vín í mjög góðu jafnvægi.

09486 13,5% 750 ml. Rolf Johansen & Co ehf Argentína áður 990 kr 950 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Solaz
Kröftugt og ilmríkt rauðvín með berjaríkan kryddaðan ávöxt ásamt eikar- og sveitakeim.
Sannkallað grillvín.

05690 13,5% 3000 ml. Globus hf Spánn áður 3.590 kr 3.390 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Firestone Cabernet Sauvignon
Kröftugt rauðvín frá Napa Valley, hentar mjög vel með nautakjöti og lambakjöti.
Gott með grillmat.

05770 13,5% 750 ml. Þórshamar ehf Bandaríkin áður 1.590 kr 990 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

05378 13,5% 750 ml. Allied Domerq ehf Argentína áður 990 kr 970 kr.

Graffigna Malbec
Dökkrautt, höfugt með krydduðum ávexti.

LÆKKAÐ VERÐ

07624 13,0% 750 ml. Allied Domerq ehf Spánn áður 1.690 kr 1.590 kr.

Campo Viejo Gran Reserva
Ljósryðrautt, ilmríkt. Meðalfylling með ferskum og
fínlegum eikar- og ávaxtakeim.

LÆKKAÐ VERÐ

Rosemount Shiraz Cabernet
Góð fylling, mjúkt með sætum ávexti og léttkryddaðri eik,
gott eitt sér sem og með kjötréttum.

09222 13,5% 3000 ml. Ölgerðin E. Skalalgríms. Ástralía áður 3.780 kr 3.700 kr.

LÆKKAÐ VERÐ

Santa Ema Carmenere
Þetta margverðlaunaða vín er rauð-fjólublátt á lit og þar má finna
eik, ávexti, kirsuber og súkkulaði.

05314 13,5% 750 ml. Pax ehf Chile 1.080 kr.

05095 13,5% 750 ml. Bakkus ehf Argentína áður 1.290 kr 1.190 kr.

Alamos Malbec
Dökkur djúpur litur. Mikil berjalykt. Sjóðheitur, langur og þokkafullur í bragði.
Tangó vín.

LÆKKAÐ VERÐ

fiskur

Hvítvín Rauðvín Rósavín Freyðivín og ávaxtavín

Sérrí Fæst aðeins í Vínbúðinni Kringlunni og Heiðrúnu
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líkansins.1175 Um sjálfsmatslíkan var að ræða þar sem 
metnir voru styrkleikar og atriði sem betur mega fara 
eins og framkvæmdaþættir og árangur af starfsemi 
fyrirtækisins. Með þessu voru starfsemi og árangur 
metin skipulega með stöðluðum mælikvörðum.

Árangursstjórnun var tekin upp í öllum vínbúð-
unum og þeim voru sett mælanleg markmið. Með 
þessu móti var starfsfólk hvatt til að leggja sig fram 
í starfi og farið var að velja vínbúð ársins. Búðunum 
var skipt í tvo flokka, stórar vínbúðir, þ.e. með 500 
tegundir eða fleiri, og minni vínbúðir, með 300 teg-
undir eða færri. Mældir voru níu þættir sem hafa 
mismunandi vægi og sú vínbúð sem náði flestum 
stigum fékk heitið vínbúð ársins. Þættirnir eru veltu-
hraði, óútskýrð rýrnun, laun sem hlutfall af vörusölu, 
skilríkjaathuganir, talningareinkunn, gæðaeinkunn, 
ánægja viðskiptavina og viðmót starfsfólks. Í sam-
ræmi við aukna áherslu á samfélagslega ábyrgð var 

svo farið að gefa einkunnir fyrir skilríkjaathuganir. 
Mælt var hversu oft starfsfólk vínbúðanna spurði um 
persónuskilríki sem hlutfall af heildarafgreiðslufjölda. 
Markmiðið var 2% hjá stóru vínbúðunum en 1% hjá 
þeim minni og meirihluti vínbúða náði þessu mark-
miði.

Annar skilríkjamælikvarði sem tekinn var upp 
voru hulduheimsóknir. Ungt fólk á aldrinum 20-23 
ára var sent í vínbúðir á höfuðborgarsvæðinu og á 
Akureyri, greiddi með peningum og skráði hjá sér 
hvort spurt væri um persónuskilríki. Markmiðið 
var að spurt væri um skilríki í 90% tilfella. Þótt fáar 
vínbúðir hafi náð þessu markmiði virðist samt sem 
eftirliti með áfengiskaupum sé betur komið hjá ríkis-
reknum vínbúðum en í almennum verslunum. Norsk 
rannsókn, gerð meðal 9.309 ungmenna, leiddi í ljós 
að fleiri höfðu reynt að kaupa áfengisgos, sem er selt 
í almennum verslunum í Noregi, og áfenga drykki 

Spænskir dagar voru 
þemadagar árið 2005. 
Skreytingar í vínbúðinni í 
Kringlunni.
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á veitingahúsum en áfengi í vínbúðunum.1176 Vín-
búðunum tókst að ná markmiðum um rýrnun og 
gæðaeftirlit. Ánægja viðskiptavina og viðmót í hverri 
vínbúð var kannað og hafa einkunnir verið háar. 
Árið 2006 var Vínbúðin í Spöng í Reykjavík valin 
vínbúð ársins í flokki stærri vínbúða og Vínbúðin 
á Egilsstöðum í flokki minni vínbúða.1177 Vínbúðin 
í Mosfellsbæ varð hlutskörpust í keppninni um vín-
búð ársins árið 2010 og sama ár urðu vínbúðirnar á 
Flúðum, Húsavík og Siglufirði sigurvegarar í flokki 
minni vínbúða.1178

Fjármálaráðherra hóf árið 1996 að veita viður-
kenningu ríkisstofnun sem skarað hafði fram úr og er 
til fyrirmyndar í starfi sínu. Verðlaunin eru veitt annað 
hvert ár og Kvennaskólinn í Reykjavík varð fyrsta 
stofnunin til að fá þau. ÁTVR tók fyrst þátt í þessari 
keppni árið 2000 og komst í hóp þriggja þeirra bestu 
tvö ár í röð.1179 ÁTVR var svo valin ríkisstofnun til 
fyrirmyndar árið 2004.1180 Velgengnin í þessari keppni 
varð til þess að ÁTVR ákvað að senda inn umsókn 
um Íslensku gæðaverðlaunin árið 2002. Valinn hópur 
starfsfólks vann að verkefnisáætlun og tímaáætlun 
með skilgreindum verkþáttum. Í hópvinnunni kom í 
ljós að gögn vantaði og ekki höfðu verið gerðar nauð-
synlegar mælingar. Ákveðið var að ráða bót á þessu 
og í framhaldi voru gerðar tvær kannanir. Önnur var 
um viðhorf starfsmanna til ÁTVR og hin um viðhorf 
viðskiptavina, sem var í þetta sinn gerð með rýnihóp. 
Könnun meðal viðskiptavina hafði verið gerð árið 
1996, eins og áður hefur verið fjallað um, en könnun 
meðal starfsfólks hafði ekki verið gerð áður.

Niðurstöður sjálfsmatshópsins sýndu að hópurinn 
hafði gefið fyrirtækinu 565 stig af 1000 mögulegum. 
Besti þátturinn var rekstrarárangur, sem var metinn 
með 75% af mögulegum stigum, en aðrir þættir voru 
lægri og undir 50% mögulegum stigum. Í umsögn 
ráðgjafafyrirtækisins var talið að starfsemin hefði 
leitt í ljós styrkleika á mörgum sviðum. Hins vegar 
var bent á að erfitt væri að henda reiður á stefnu 
fyrirtækisins og í skýrslunni segir: „Mjög óheppilega 
er staðið að formlegri og skjalfestri stefnumörkun en 
hún virðist unnin alfarið af stjórn fyrirtækisins. Vísað 

er til „stefnu stjórnar“ sem er mjög undarlegt. Það 
er óskiljanlegt að stjórn fyrirtækis geti haft sérstaka 
stefnu. Stefnumörkun á að vera unnin fyrir fyrirtækið 
og marka stefnu fyrirtækisins.“1181 Í ritgerð Ívars J. 
Arndal bendir höfundur á að þarna hafi í fyrsta sinn 
verið fjallað um það bil sem myndast hafði á milli 
fyrirtækis og stjórnar sem var skipuð til þess að leggja 
fyrirtækið niður.

ÁTVR komst í lokaáfanga Íslensku gæðaverð-
launanna fyrir árið 2002. Í umsögn matsmanna segir:

„Það er álit matsnefndar Íslensku gæðaverð-
launanna að stjórnendum og stjórn fyrir-
tækisins hafi tekist að þræða gullinn meðalveg 
í viðleitni sinni til að byggja upp framsækið og 
metnaðarfullt þjónustufyritæki sem stöðugt 
leitast við að laga sig að þörfum viðskiptavina 
sinna, á sama tíma og gæta þarf meðalhófs í 
þeirri neikvæðu ímynd sem fylgir einkaleyfis-
sölu á vegum ríkisins og skaðlegum áhrifum 
ofneyslu einstaklinga á vörum fyrirtækisins“.1182

Seinna í álitinu segir:

„Veikleikar í forystu og stefnumörkun skýrast 
að hluta af eignaraðild ríkisins og að nokkru af 
mótsagnarkenndum aðstæðum fyrirtækisins.“

 Íslensku vefverðlaunin fyrir 
besta fyrirtækjavefinn árið 

2003 voru veitt ÁTVR.
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Eftir þessa umsögn var haldið áfram að vinna að 
stefnumótunarferli og bæta rekstur. Vinbud.is hlaut 
svo verðlaun sem besti fyrirtækjavefurinn árið 
2004.1183 Stefnumótunarvinnan skilaði sér í því að 
árið 2004 var ÁTVR valin fyrirmyndarstofnun ríkis-
ins. Fyrirtækið fékk hrós fyrir að hafa gerbreytt 
ímynd sinni með markvissum aðgerðum og að 
markmiðum og mælikvörðum sé fylgt eftir og sífellt 
leitast við að bæta þjónustu og gera starfsemina skil-
virkari.

Sama ár fékk ÁTVR Íslensku gæðaverðlaunin. Í 
álitsgerð með niðurstöðunni segja matsmennirnir svo 
frá væntingum sínum:1184

Væntingar okkar til ÁTVR fyrir heimsóknina 
voru að þetta fyrirtæki bæri keim af hefð-
bundnu opinberu fyrirtæki en upplifum mats-
manna í heimsókninni var með þeim hætti að 
um framsækið þjónustufyrirtæki væri að ræða. 
ÁTVR er fyrirtæki sem sinnir sínu þjónustu-
hlutverki af slíkri elju og þrautseigju og með 
tilheyrandi árangri að hin bestu þjónustufyrir-

tæki á landinu mættu vera stolt af. Gildi einu 
hvort um fyrirtæki í einkarekstri eða opin-
berum rekstri væri að ræða.

– – –

Mikið kapp er lagt á öfluga stjórnun aðfanga, 
stýringu á birgjum og samstarfi við þá, nýj-
ungar í starfsemi eru prófaðar svo og nýjustu 
stjórnunaraðferðir. Mikil áhersla hefur verið 
lögð á markvissa starfsmannastjórnun, endur-
gjöf til starfsmanna, umbun ásamt fræðslu og 
þjálfun þeirra og þægilegt starfsumhverfi.

Með verðlaununum og lofsamlegum umsögnum 
fengu stjórnendur og starfsfólk viðurkenningu fyrir 
störf sín sem var gott vegarnesti inn í tuttugustu og 
fyrstu öldina. Lofið er þó ekki alveg í samræmi við 
starfsmannakannanir sem ÁTVR fór nú að gera 
reglulega.

Starfsmannakönnun var fyrst gerð hjá ÁTVR árið 
2003 og var markmiðið að kanna viðhorf starfsmanna 
til fyrirtækisins.1185 Allir fastráðnir starfsmenn fengu 
sendan spurningalista og svör bárust frá 70% þeirra. 
Spurt var um líðan í starfi, starfsanda, aðstöðu, sam-
skipti við yfirmenn og samstarfsmenn, ánægju með 
vinnustaðinn, tækifæri til að þroskast í starfi, upplýs-
ingastreymi, símenntun, virðingu, kjör og möguleika 
á starfsframa. Um 80% starfsmanna voru ánægðir 
með vinnustaðinn og töldu starfsanda og starfsað-
stöðu góð og samskipti við yfirmenn og samstarfs-
menn sömuleiðis. Helmingur starfsmanna taldi sig fá 
nægar upplýsingar um það sem er að gerast í fyrir-
tækinu, hafa tækifæri til að þroskast í starfi og fá næga 
símenntun. Sams konar kannanir voru gerðar næstu 
ár og ánægja starfsfólks með fyrirtækið í heild varð 
meiri.1186 Starfsfólkið var einkum ánægðara en áður 
með þau tækifæri sem gáfust í fyrirtækinu til að læra 
og þróast í starfi, afla sér símenntunar og fá hrós fyrir 
vel unnin störf. Vaxandi fræðslustarfsemi ÁTVR átti 
því mikinn hljómgrunn hjá starfsfólkinu.

Starfsfólk ÁTVR tók þátt í vinnumarkaðskönn-
unum Starfsmannafélags ríkisstofnana og Versl-

ÁTVR var valin ríkis-
stofnun til fyrirmyndar árið 
2004 og sama ár fékk ÁTVR 
íslensku gæðaverðlaunin.
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unarmannafélags Reykjavíkur sem náði til um 30.000 
starfsmanna, bæði hjá opinberum stofnunum og hjá 
fyrirtækjum á almennum vinnumarkaði.1187 Mark-
miðið var að kanna vinnuskilyrði og velja stofnun 
ársins. Frá árinu 2006 til 2007 lækkaði heildar-
einkunn ÁTVR úr 3,80 í 3,65 stig af 5 mögulegum. 
Liðirnir sjálfstæði í starfi og vinnuskilyrði hækkuðu 
stigagjöf á milli ára en starfsandi, stolt af stofnun og 
trúverðugleiki stjórnenda lækkaði og óánægja með 
launakjör mældist meiri. Óánægju starfsfólks með 
laun sín má eflaust rekja til þess að laun á almennum 
vinnumarkaði hækkuðu mikið á þessum árum. Sam-
anburður á launum ríkisstarfsmanna og verslunar-
manna hjá einkafyrirtækjum var því starfsfólki ÁTVR 
mjög óhagstæður.

Námskeið og kynningar fyrir starfsfólk urðu æ 
ríkari þáttur í starfsemi ÁTVR. Allt frá því Vínskóli 
vínbúða hóf starfsemi sína 26. nóv. 2004 hafa nám-
skeið í vínfræði og smökkun verið haldin fyrir alla 
starfsmenn hjá ÁTVR, þótt námskeiðin væru sniðin 
að þörfum afgreiðslufólks í vínbúðunum. Farið var að 
gera þær kröfur til afgreiðslufólksins að það geti ráð-
lagt viðskiptavinunum hvaða vín fari best með lamba-
steikinni eða öðrum réttum. Þótt afgreiðslufólkið 
í vínbúðunum sé fyrst og fremst að selja vörur þarf 
það líka að kunna að neita unglingum um afgreiðslu. 
Starfsfólki í vínbúðunum hefur því verið gert skylt 
að sækja námskeið í skilríkjaeftirliti í vínbúðunum. 
Á slíku námskeiði kenndi t.d lögregluþjónn frá Lög-
regluskóla ríkisins.1188 Önnur fræðslustarfsemi eins 
og starfsmannastjórnun og stjórnendaþjálfun hefur 
líka verið í boði hjá ÁTVR.

tilraunir til einkavæðingar
Þótt ljóst væri að áfengiseinkasalan væri ekki andstæð 
EES-samningnum sem tók gildi 1995, var framtíð 
hennar engan vegin tryggð. Á hverju löggjafarþingi 
(131.–136.) á árunum 2004–2008 var lagt fram frum-
varp um að einkasala ÁTVR með annað áfengi en 
sterkt áfengi með meiri vínandastyrk en 22%, yrði 
lögð niður. Flutningsmenn voru Guðlaugur Þór Þórð-

arson, Ágúst Ólafur Ágústsson og Birgir Ármannsson 
og níu aðrir þingmenn. Eftir að Guðlaugur Þór varð 
heilbrigðisráðherra var hann ekki lengur flutnings-
maður frumvarpsins en studdi það. Málið komst lengst 
haustið 2006 þegar það var tekið til fyrstu umræðu og 
vísað til allsherjarnefndar. Nefndin lagði til að frum-
varpið yrði samþykkt en tveir nefndarmanna, Guðjón 
Ólafur Jónsson og Kjartan Ólafsson, skrifuðu undir 
með fyrirvara. Kjartan vildi ganga lengra en frum-
varpið og afnema einkasölu á allri áfengissölu. Málið 
kom aldrei til afgreiðslu og dagaði uppi.

Rökin fyrir afnámi einkasölunnar voru þau að á 
undanförnum árum hefði hið opinbera dregið sig út 
úr atvinnurekstri þar sem talið var að einstaklingar 
eða fyrirtæki gætu stundað sömu starfsemi betur eða 
í það minnsta ekki verr.1189 Í greinargerð með frum-
varpinu er vísað til samstarfsverslananna og góða 
reynslu af þeim. Þá er bent á að staðsetning vínbúða 
mismuni verslunarmiðstöðvum og byggðarlögum. 
Fullyrt er að einkaaðilar myndu reka verslanirnar á 
hagkvæmari hátt og að fjármunir sem bundnir eru í 
eignum og eigin fé myndu nýtast ríkissjóði vel. Lagt 
var til að leyfi til áfengisveitinga yrðu hjá sveitar stjórn-
um og þá yrði ekki um að ræða „eins sterkt skömmt-
unarvald á þessari þjónustu af hendi hins opinbera og 
nú er.“ Engin rök eru færð fyrir því fyrirkomulagi sem 
lagt var til, að ríkið héldi áfram að selja sterkt áfengi 
í smásölu.

Í umsögn ÁTVR til allsherjarnefndar Alþingis var 
bent á að fyrirtækið myndi mjög líklega hætta sölu 
á áfengi undir 22% af áfengisinnihaldi ef frumvarpið 
yrði samþykkt, þrátt fyrir að gert væri ráð fyrir áfram-
haldandi sölu í frumvarpinu.1190 Hún myndi þýða að 
ríkisrekin verslun væri í samkeppni við einkaaðila 
og rekstrarforsendur því hæpnar. Ennfremur var 
talið útilokað að halda uppi sama þjónustustigi hvað 
varðar fjölda verslana og afgreiðslutíma ef eingöngu 
ætti að selja sterkt áfengi. Ef frumvarpið yrði sam-
þykkt myndi verulegur kostnaður falla á ÁTVR vegna 
leigusamninga sem væru gerðir fram í tímann. Þá var 
í umsögninni reynt að leiðrétta þann misskilning 
sem kom fram í greinargerð með frumvarpinu, að 
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einkaaðilar sæju um sölu á áfengum drykkjum og 
rekstur vínbúða fyrir ÁTVR. Í samstarfsverslunum/
smáverslunum ÁTVR á landsbyggðinni var fyrir-
komulagið þannig að ÁTVR tók á leigu húsnæði og 
aðstöðu fyrir vínbúð. ÁTVR réði verslunarstjóra sem 
var starfsmaður ÁTVR og bar ábyrgð á rekstrinum 
gagnvart ÁTVR. Verslunarstjórinn var því ríkisstarfs-
maður og um hann giltu lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins og önnur fyrirmæli sem starfs-
mönnum ÁTVR eru sett. Reksturinn sjálfur og 
rekstrarniðurstaða var alfarið á ábyrgð ÁTVR og þar 
með var tryggt að enginn einkaaðili hefði fjárhags-
legan hagnað af áfengissölunni.

Í fyrsta sinn í mörg ár var frumvarpið ekki endur-
flutt á nýju þingi haustið 2009. Fyrst eftir hrunið, 
þegar ríkið var aftur orðið eigandi banka og fyrir-
tækja, hafði almennur áhugi á einkavæðingu ríkis-
fyrirtækja minnkað. Á þeim tíma höfðu þingmenn 
því sennilega ekki trú á að frumvarpið yrði tekið til 
meðferðar og samþykkt.

samfélagsleg ábyrgð
Með lögum nr. 96/1995 var ákveðið að af innheimtu 
áfengisgjaldi þeirra sem gjaldskyldir væru skyldi 1% 
þess renna í forvarnasjóð. Tilgangur sjóðsins var 
að stuðla að forvörnum gegn áfengis- og fíkniefna-
neyslu. Heilbrigðisráðherra veitti styrki úr sjóðnum 
að fengnum tillögum Áfengis- og vímuvarnaráðs. 
Úthlutað var úr forvarnasjóði í síðasta sinn vorið 
2011 en þá var hann lagður niður og í staðinn kom 
lýðheilsusjóður sbr. lög nr. 28/2011. Til lýðheilsusjóðs 
rennur hlutfall af innheimtu áfengisgjaldi í samræmi 
við ákvæði laga um gjald af áfengi og tóbaki, hlut-
fall af brúttósölu tóbaks í samræmi við ákvæði laga 
um tóbaksvarnir og framlag úr ríkissjóði samkvæmt 
ákvæðum fjárlaga hverju sinni, sbr. 6. gr. laganna.

ÁTVR hefur lögum samkvæmt engar skyldur 
hvað varðar forvarnir. Samt er augljóst að ríkisrekin 
verslun með áfengi er ólík hefðbundnum verslunar-
rekstri, þar sem henni er ekki ætlað að selja sem 
mest með sem mestum hagnaði. Hún er stjórntæki 
sem ríkisvaldið hefur til þess að stýra sölu og um 

Frá afhendingu 5.000.000 
kr. framlags ÁTVR til 
Pokasjóðs til framkvæmda 
við gerð göngustíga við 
Gullfoss. Frá vinstri á 
myndinni eru Davíð 
Egilsson forstjóri 
Umhverfisstofnunar, 
Jónína Bjarmarz 
umhverfisráðherra Bjarni 
Finnsson formaður 
stjórnar Pokasjóðs, Ívar 
J. Arndal forstjóri ÁTVR 
og Höskuldur Jónsson 
fyrrverandi forstjóri ÁTVR. 
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leið neyslu áfengis. Eins og áður hefur verið greint 
frá, tók ÁTVR snemma upp stefnu í umhverfis- og 
ræktunarmálum. Með því að koma á skilagjaldi og 
taka þátt í stofnun Endurvinnslunnar markaði fyrir-
tækið sér snemma vistvæna stefnu. Þá hvatti ÁTVR 
viðskiptaaðila til að styrkja landgræðsluverkefni. Í 
forstjóratíð Höskuldar Jónssonar birtist samfélags-
lega ábyrgðin skýrast í markvissri umhverfisstefnu 
þar sem hvatt var til góðrar umgengni og ÁTVR 
styrkti ýmis verkefni á við umhverfisverndar og 
landgræðslu.

Með skipun stjórnar og eftir að Ívar J. Arndal 
varð forstjóri, breyttust áherslurnar smám saman. 
Umhverfismálunum var samt sinnt áfram og stærstur 
hluti af andvirði þeirra plastpoka sem seldir eru í vín-
búðunum hélt áfram að renna í Pokasjóð. Sem dæmi 
um styrki úr Pokasjóði má nefna að árið 2005 styrkti 
Pokasjóður fyrir tilstilli ÁTVR umbætur í Ásbyrgi og 
uppbyggingu á nýrri og stórbættri snyrtiaðstöðu fyrir 
ferðamenn við Dettifoss. Árið 2006 veitti Pokasjóður, 

að tilmælum ÁTVR, Umhverfisstofnun verulegar 
upphæðir til framkvæmda við Gullfoss.1191 ÁTVR 
hugaði líka að nærumhverfinu með því að styrkja 
Náttúrufræðistofnun á árinu 2007 til þess að merkja 
og fylgjast með rjúpum sem höfðu leitað skjóls á 
lóð ÁTVR á Stuðlahálsi.1192 Tengingin við aðhalds-
sama áfengisstefnu stjórnvalda varð hins vegar smám 
saman augljósari og ÁTVR fór að styrkja einstök for-
varnarverkefni, oft í samvinnu við aðra.

Í skýrslu stjórnar fyrir árið 2002 segir: „Forvarnar-
hlutverk ÁTVR felst nú fyrst og fremst í því að fylgja 
eftir lagaákvæðum um lágmarksaldur þeirra sem 
kaupa áfengi.“1193

Dæmi um slíka forvarnarstarfsemi var átaks-
verkefni þar sem fullorðnir voru hvattir til þess að 
kaupa ekki áfengi fyrir unglinga. Slagorð verkefnis-
ins var: „Gerðu ekki slæm kaup!“ og var það fest upp 
á skiltum í öllum vínbúðunum. Að átakinu stóðu 
ÁTVR, Landssamtökin Heimili og skóli og verkefnis-
stjórn áætlunarinnar „Ísland án eiturlyfja“. Árið 2009 

Jóhann Hlíðar Harðarson 
framkvæmdastjóri Heimilis 

og skóla, Hildur Petersen 
formaður stjórnar ÁTVR 

og Dögg Pálsdóttir 
formaður verkefnisins 

Ísland án eiturlyfja 
kynna forvarnaverkefnið 
„Gerðu ekki slæm kaup“. 
Morgunblaðið 3.12.1998.
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hófst annað verkefni í gangi undir kjörorðinu: „Bíddu 
– hafðu skilríki meðferðis“. Markmiðið var að hvetja 
unga viðskiptavini til að sýna skilríki að fyrra bragði 
í vínbúðunum. Umferðarstofa og vínbúðirnar hófu 
samstarf um auglýsingaherferðir. Þær voru undir 
kjörorðunum: „Aktu aldrei undir áhrifum“ og „Bara 
einn er einum of mikið“, þar sem bent var á að áfengi 
og akstur eigi aldrei samleið.

Á árunum frá 1995 til 2004 ætlaði stjórn ÁTVR 
sér stórt hlutverk í þá veru að fræða almenning í 
landinu um neyslu létts víns. „Stefna stjórnar ÁTVR 
er að nýta áhrifamátt fyrirtækisins til að hlúa að vín-
menningu í landinu og miðla upplýsingum um afleið-
ingar af misnotkun áfengis“, segir í skýrslu stjórnar 
árið 2002.1194 Í október 2003 hafði stjórn ÁTVR, þ.e. 
Hildur Petersen, Sigurður M. Magnússon og Anna 
Margrét Jóhannesdóttir, Ívar J. Arndal forstjóri og 
Jóhann Steinsson framkvæmdastjóri fasteignasviðs 

farið í heimsókn til áfengiseinkasalanna í Québec 
og Ontario í Kanada. Áhrifa frá þessari heimsókn 
gætti í skoðunum stjórnar á því hvernig framtíðar-
skipan ÁTVR ætti að vera.1195 Stjórnin benti á að 
áfengiseinkasölurnar í Kanada og á Norðurlöndum 
ættu það sameiginlegt að markaðssetning áfengis 
væri án persónu legrar hagnaðarvonar og að strangt 
eftirlit með áfengiskaupaaldri réttlætti tilvist þeirra. 
Á Norðurlöndum sé litið á áfengi sem vímugjafa sem 
geti valdið tjóni, og þar sé því reynt að draga úr sölu 
áfengis. Vitað sé að fyrirkomulag áfengissölunnar 
standi og falli með vilja almennings, og til að tryggja 
framtíð hennar verði að leggja áherslu á að verslan-
irnar séu snyrtilegar og bjóði góða þjónustu. Í Kanada 
byggist markaðssetning áfengiseinkasalanna á því að 
fræða almenning um áfengi frá öllum heimshornum 
og kenna fólki að njóta góðra vína. Þá eru kanadísku 
áfengiseinkasölurnar stoltar yfir því að skila háum 
fjárhæðum í ríkissjóð, og þær vinna markvisst að 
því að efla skilning fólks á því að há skattlagning á 
áfengi sé góð fyrir samfélagið. Stjórnin var greinilega 
undir áhrifum af heimsókninni þegar hún markaði 
nýja stefnu sem skyldi endurspeglast í slagorðunum: 
lifum, lærum og njótum.

Skipun fyrstu stjórnar ÁTVR og vinnulag hafði 
valdið árekstrum við starfsfólk sem tók nokkurn tíma 
að leiða til lykta eins og áður hefur verið greint frá. 
Heildarstefnan sem stjórn ÁTVR hafði markað sér í 
upphafi var tekin til endurskoðunar af starfshópum 
innan ÁTVR. Eins og áður hefur verið vikið að var 
gagnrýnt að markmiðin voru sett fram sem markmið 
stjórnar en ekki sem markmið fyrirtækisins. Mark-
miðin voru síðan tekin til endurskoðunar og sett 
fram sem stefna fyrirtækisins. Þau helstu voru að efla 
tengsl matar og áfengra drykkja, stuðla að jákvæðri 
vínmenningu og draga úr neyslu tóbaks. Ennfremur 
að auka þjónustu og fræða viðskiptavinina, bjóða gott 
vöruúrval, hafa hagkvæmni í rekstri að leiðarljósi, 
búa vel að starfsfólki og efla tengsl við birgja.

Sú nýjung var innleidd í ársskýrslu fyrir árið 2006 
að þar var að finna nýjan pistil sem hét „Frá forstjóra“. 
Þar greindi Ívar J. Arndal frá þróun áfengissölunnar 

Má biðja þig að bíða aðeins
- bara þangað til þú verður 20 ára

vinbudin.is

Takk fyrir að sýna okkur skilríki að eigin frumkvæði þegar þú kemur í Vínbúðina.
Þannig leggjumst við á eitt um að takmarka aðgengi unglinga að áfengi.
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Mynd úr auglýsingaherferð 
ÁTVR sem hófst sumarið 
2009 til að vekja athygli á 
áfengiskaupaaldrinum og 
hvetja ungt fólk til að sýna 
skilríki að eigin frumkvæði.

357



og tengdi hana við markmið heilbrigðisáætlunar 
stjórnvalda sem samþykkt voru á Alþingi 20. maí 
2001. Hann bar saman áfengisneyslu á Íslandi og á 
Norðurlöndum og gerði grein fyrir kjarna aðhalds-
samrar áfengisstefnu. Hún fólst í háu verði til að draga 
úr sölu, takmörkuðu aðgengi með fáum verslunum 
og takmörkuðum afgreiðslutíma, sölukerfi sem ekki 
byggði á hefðbundinni hagnaðarkröfu einkarekstrar 
og öflugu forvarnarstarfi með því að hefta aðgengi 
unglinga að áfengi og stuðla að ábyrgri neyslu. Í pistl-
inum var birt línu- og stöplarit sem sýndi fylgni á 
milli áfengisneyslu og þróunar kaupmáttar og hvernig 
verð á áfengi hafði lækkað á sama tíma og kaupgeta 
hafði aukist, sem skýrði aukna áfengisneyslu.

Smám saman breyttust áherslur í heildarstefnu 
ÁTVR og stefnan varð yfirgripsmeiri. Ábyrg neysla 
áfengis er ennþá leiðarljós en áherslan á víndrykkju 
sem eftirsóknarverða hefur horfið og í staðinn eru 
komin almennari sjónarmið. Heildarstefnan var sett 
þannig fram 1. des. 2009: 1196

Samfélagslega ábyrgð ÁTVR dró Ívar fram í eftir-
farandi þáttum:

samfélagsleg ábyrgð Átvr
– ÁTVR sinnir hlutverki sínu með eins lítið áber-

andi og fyrirferðarlitlum hætti og mögulegt er.
– ÁTVR tekur þátt í að byggja upp vínmenningu, 

t.d. með fræðslu til viðskiptavina um vín og teng-
ingu matar og vína.

– ÁTVR fer í ýmsar herferðir þar sem samfélagsleg 
ábyrgð er í fyrirrúmi. Má nefna t.d. „Akstur og 
áfengi fara ekki saman“, „Ábyrgð gestgjafans“, og 
„Kaupum ekki áfengi fyrir unglingana“.

– Strangt eftirlit er með aldri viðskiptavina.
– Ábyrg starfsemi, t.d. engar söluhvetjandi aðgerðir.
– Samstarf við lögreglu og aðila sem vinna að for-

vörnum. Sérstök áhersla er á að torvelda aðgengi 
unglinga að áfengi.

Hér var farið inn á nýjar brautir með því leggja 
áherslu á skyldur ÁTVR í forvörnum. Fyrirtækinu 

var ávallt ætlað hlutverk í því að afla ríkinu tekna 
en þar sem starfsemi ÁTVR féll undir fjármálaráðu-
neytið var ekki venja að setja hin áfengispólitísku 
forvarnarhlutverk fram á jafn eindreginn hátt. Þáttur 
ÁTVR í forvörnum fólst í því að reka ábyrga starfsemi 
í samræmi við áfengislög, takmarka fjölda vínbúða og 
afgreiðslutíma þeirra, halda strangar aldurstakmark-
anir, hvetja til ábyrgrar neyslu og verjast óæskilegri 
markaðsstarfsemi, styðja fræðslu um áfengi og eiga 
samvinnu við aðila sem starfa að forvörnum og hafa 
samstarf við lögreglu.1197

Þetta nýja hlutverk ÁTVR var kynnt undir hug-
takinu samfélagsleg ábyrgð. Hún felur í sér að engin 
söluhvetjandi starfsemi eða markaðsseting sé leyfð í 
vínbúðunum, sérstök áhersla sé lögð á að vernda ungt 
fólk gagnvart áfengi og misnotkun þess. Ennfremur 
að verjast lífsstílsauglýsingum sem tengjast áfengi en 
gefa út alhliða fræðsluefni um áfengi, uppruna þess, 
meðferð og notkun og fræða viðskiptavini um mögu-
lega áhættu sem felst í neyslu áfengis. Þá þýðir sam-
félagslega ábyrgðin að stuðla beri að ábyrgri neyslu 
áfengis, og samstarfi við lögreglu, forvarnaraðila 
og vísindamenn sem vinna að rannsóknum á sviði 
áfengismála.

Þá hefur ÁTVR verið samstíga Alko í Finnlandi, 
Systembolaget í Svíþjóð, Vinmonopolet í Noregi 
og Rúsdrekkasøla landsins í Færeyjum með því að 
koma á fót samnorrænum siðareglum um innkaupa-
samninga frá 1. janúar 2012. Áfengiseinkasölurnar 
hafa sett sér siðareglur sem byggjast á tíu megin-
reglum samfélagsábyrgðar á heimsvísu samkvæmt 
„Global Compact“ sáttmála Sameinuðu þjóðanna 
um umhverfismál, mannréttindi, baráttu gegn spill-
ingu og vinnurétt.1198

Á níunda áratugnum hafði Höskuldur Jónsson for-
stjóri lagt áherslu á ábyrgð ÁTVR í umhverfismálum 
sem þá var nýmæli í rekstri fyrirtækja og sýndi í verki 
að ÁTVR var fyrirtæki sem bar samfélagslega ábyrgð. 
Í stjórnartíð Ívars J. Arndals forstjóra var ábyrgð 
ÁTVR í áfengismálum sett á oddinn og stefnumörk-
un fyrirtækisins var felld að áfengisstefnu stjórnvalda. 
Meðal norrænu áfengiseinkasalanna hafði ÁTVR þá 
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sérstöðu að heyra undir fjármálaráðuneytið en ekki 
undir ráðuneyti sem fara með heilbrigðis- og félags-
mál eins og raunin er í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. 
Eins og stefna ÁTVR var útfærð í ársskýrslu 2009 var 
hún færð nær stefnumörkun hinna norrænu áfengis-
einkasalanna.

Erlendir samherjar
Ríkisreknar áfengiseinkasölur eiga sér langa sögu á 
Norðurlöndum, að Danmörku undanskilinni. Þær 

voru stofnaðar í kjölfar bannáranna í Noregi og Finn-
landi en nokkru seinna í Svíþjóð þegar skömmtun-
arkerfið, hið svokallaða Bratt-kerfi, var lagt niður. 
Áfengiseinkasalan í Færeyjum var sett á stofn löngu 
síðar, árið 1992. Einkaréttur ríkisins á framleiðslu, 
innflutningi og útflutningi áfengis, svo og heildversl-
un og smásala með áfengi, voru mestalla tuttugustu 
öldina í höndum norrænu áfengiseinkasalanna. Þær 
hafa alla tíð verið einn af hornsteinum norrænnar 
áfengisstefnu. Norrænu löndin eru einu löndin í Evr-
ópu þar sem ríkið sér um smásölu áfengis.

ÁTVR Heildarstefna 1. des. 2009

tilgangur
Að stuðla að bættri lýðheilsu með því að fram-
fylgja stefnu stjórnvalda í áfengis- og tóbaks-
málum.

leiðarljóS
Ábyrgari neysla áfengis.

Stefna
Við ætlum að vera í hópi fremstu þjónustu-
fyrirtækja landsins og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð.

ÁherSlur
Viðskiptavinir
Við setjum viðskiptavininn í öndvegi og upp-
fyllum væntingar hans.

Þjónusta okkar einkennist af lipurð, gagnsæi og 
hlutleysi og við leggjum áherslu á að fræða við-
skiptavini.

Vöruval okkar er áhugavert og fjölbreytt og 
byggir á gæðum og ábyrgð.

Samfélagsleg ábyrgð
Störfum með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi 
og stuðlum þannig að ábyrgri notkun áfengis.

Við berum virðingu fyrir umhverfinu og leit-
umst við að bjóða eingöngu vörur sem fram-
leiddar eru í sátt við samfélagið.

Við viljum láta gott af okkur leiða og vera þekkt 
fyrir samfélagslega ábyrgð.

Hagkvæmni
Við höfum hagkvæmni að leiðarljósi í öllu okkar 
starfi.

Við förum vel með verðmæti og notum auðlindir 
af ábyrgð.

Við leitum stöðugt nýrra leiða til þess að bæta 
rekstur okkar.

Mannauður
Við viljum að vinnustaðurinn sé lifandi og 
skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Við viljum að starfsfólk njóti virðingar og að öll 
aðstaða og umgjörð geri því kleift að sinna starfi 
sínu á sem besta hátt.

Við leggjum áherslu á að starfsfólk fái tækifæri til 
að auka þekkingu sína og hæfni og geti þannig 
mætt væntingum viðskiptavina um framúrskar-
andi þjónustu.
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Löng hefð er fyrir samstarfi norrænu áfengis-
einkasalanna og þær hafa lengi haft með sér tengsla-
net til að deila reynslu og skiptast á upplýsingum um 
starfsemi sína. Í aðlögunarferlinu að reglum EES og 
ESB skiptust stjórnendur áfengiseinkasalanna á upp-
lýsingum, þótt löndin færu ólíkar leiðir í tilraunum 
sínum til að halda fyrirkomulagi áfengisverslunarinn-
ar sem mest óbreyttu.1199 Eftir aðild Íslands og Noregs 
að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) 
og inngöngu Finnlands og Svíþjóðar í Evrópusam-

bandið (ESB) urðu löndin að breyta fyrirkomulagi á 
áfengissölunni. Einkaréttur á framleiðslu, innflutn-
ingi, útflutningi og heildsölu á áfengum drykkjum 
var afnuminn en áfengiseinkasölunum var tryggður 
réttur til smásölu áfengis.

Eftir að dómstólar tóku af allan efa um að ríkis-
rekin smásala áfengis bryti ekki í bága við samþykktir 
innri markaðar ESB, þurftu áfengiseinkasölurnar að 
einbeita sér að smásöluversluninni. Allar hafa þær 
tekið breytingum í sömu átt: að veita viðskiptavinun-

Heiti, stofnár og vörur norrænu áfengiseinkasalanna 2012
Land Heiti Stofnár Vörur
finnland alko 1932 vín og sterkt áfengi yfir 2,8% styrkleika og bjór 

yfir 4,5% styrkleika
færeyjar rúsdrekkasøla Landsins 1992 allir áfengir drykkir yfir 2,8% styrkleika
Ísland Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 1992 allir áfengir drykkir yfir 2,25% styrkleika
noregur vinmonopolet 1922 vín og sterkt áfengi yfir 2,8% styrkleika og bjór 

yfir 4,75% styrkleika
svíþjóð systembolaget 1955 vín og sterkt áfengi yfir 2,8% styrkleika og bjór 

yfir 3,5% styrkleika
Heimild: alko. information on the nordic alcohol market. 2012.

Forstjórar áfengiseinkasal-
anna í Finnlandi, Noregi, 

Svíþjóð og á Íslandi og 
forstjórar De danske sprit-

fabrikker hittast á fundi í 
Osló árið 1955. Guðbrandur 
Magnússon forstjóri ÁVR er 
annar frá vinstri í aftari röð. 

Norrænu áfengiseinkasöl-
urnar hafa alla tíð haft náið 

samstarf sín á milli. 
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um meiri þjónustu. Hærra þjónustustig á seinni árum 
hefur án efa tryggt þeim velvild í samfélaginu. Í öllum 
löndunum hafa þó öðru hvoru heyrst raddir um að 
leggja eigi niður ríkisrekna einkasölu með áfengi.

Árið 1999 átti Alko í Finnlandi frumkvæðið að því 
að gefa út skýrslu með ýmsum tölfræðilegum upplýs-
ingum um áfengissölu, eins og fjölda vínbúða, lengd 
afgreiðslutíma, áfengisskatta og verðlagningu, sölu 
eftir áfengisflokkum og ýmislegt fleira. Upplýsingarn-
ar ná yfir öll Norðurlönd. Þessari upplýsingasöfnun 
hefur verið haldið áfram og skýrslan Information on 
the Nordic Alcohol Market hefur verið birt árlega. 
Áfengiseinkasölurnar hafa líka gefið út bæklinga á 
ensku um starfsemi sína.

Á seinni árum hefur samstarf norrænu áfengis-
einkasalanna frekar aukist og forstjórarnir hitt-
ast reglulega. Þá hafa þær sett á fót vinnuhópa sem 
sinna afmörkuðum verkefnum eins og gæðamálum 
og umhverfismálum. Norrænu áfengiseinkasölurnar 
starfa í samræmi við reglur ESB og með því að vinna 
saman geta þær betur gætt hagsmuna sinna og komið 
sjónarmiðum sínum á framfæri á vettvangi ESB.

Framkvæmd norrænu áfengisstefnunnar gerir ráð 
fyrir því að áfengissala hafi áhrif á fólk og umhverfi, 
ekki bara í heimalöndunum heldur um allan heim. 
Söluvörurnar eru framleiddar við margs konar 
aðstæður víða í heiminum og þar sem starfsemi ríkis-
rekinna áfengisverslana er byggð á almannaheillum 

fremur en fjárhagslegum ávinningi, ákváðu þær árið 
2008 að vinna í samræmi við alþjóðleg viðmið um 
samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Þetta felur í sér að 
þeim ber að sjá til þess að viðskiptin fari fram á sóma-
samlegan hátt og að vörur sem þær kaupa og selja 
séu í samræmi við sáttmála sem kveður á um afnám 
barnaþrælkunar, virðingu mannréttinda, aðbúnað 
á vinnustað, umhverfismál og varnir gegn spillingu. 
Allar norrænu áfengisverslanirnar hafa þvi tileinkað 
sér samfélagslega ábyrgð í aðfangakeðjunni.

Þegar bannárunum lauk í Bandaríkjunum árið 
1933 var það á valdi hvers og eins ríkis að setja 
reglur um sölu á áfengi. Flest ríkjanna tóku upp 
sama fyrirkomulag og gilti fyrir bann og einkaaðilar 
fóru aftur að selja áfengi. Allmörg ríki völdu þó að 
hafa meira eftirlit með áfengissölunni til að draga 
úr fjárhagslegum ávinningi einkaaðila af áfengis-
sölu. Árið 2012 voru 18 af 50 ríkjum Bandaríkjanna 
með áfengiseinkasölur, þ.e. heildsölur á áfengi, en 8 
með smásölu á áfengi. Árið 1938 stofnuðu þessi ríki 
með sér samtök, National Alcohol Beverage Control 
Association (NABCA), með aðsetur í Alexandríu í 
Virginíu. NABCA safnar og dreifir upplýsingum um 
áfengissölu og áfengispólitík í Bandaríkjunum og líka 
í Kanada.

Kanadísku fylkin afnámu áfengisbann á þriðja 
áratugnum og eins og í Bandaríkjunum réðu fylkin 
fyrirkomulagi áfengissölunnar. Eftir að banninu lauk 

Þátttakendur á alþjóðlegri 
ráðstefnu norrænu 
og norður-amerísku 
áfengiseinkasalanna á 
Íslandi árið 2011.

361



komu fylkin á fót sínum eigin áfengisverslunum til 
þess að selja sterkt áfengi, innflutt vín og bjór. Aftur á 
móti er sala á innlendum bjór og innlendum vínum 
að mestu í höndum einkaaðila. Alberta er eina fylkið 
þar sem smásala áfengis hefur verið einkavædd.

 Annað hvert ár eru haldnar alþjóðlegar ráðstefn-
ur (International Alcohol Monopoly Conference) til 
að fjalla um málefni sem varða áfengiseinkasölurnar. 
Þessar ráðstefnur eru sóttar af stjórnendum norður-
amerísku og norrænu áfengiseinkasalanna. Slík 
alþjóðaráðstefna var haldin á Íslandi árið 2011 og á 
dagskrá voru mál eins og stuðningur almennings við 
áfengiseinkasölur, áfengisstefna Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar, áfengissala í þróunarlöndum, 
eftirlitshlutverkið, orkudrykkir, umhverfismál og 
sjálfbær aðfangakeðja áfengiseinkasalanna.

ný lög um arðsemi og ábyrgð
Ný lög um verslun með áfengi og tóbak nr. 86/2011 
voru sett á Alþingi í júní 2011. Í þessum lögum kom 
fram skýr áfengispólitísk stefna og markmið laganna 
eru eftirfarandi skv. 2. gr.:
 a. að skilgreina umgjörð um smásölu áfengis og 

heildsölu tóbaks sem byggist á bættri lýðheilsu 
og samfélagslegri ábyrgð,

 b. að takmarka og stýra aðgengi að áfengi og 
tóbaki og draga þannig úr skaðlegum áhrifum 
áfengis- og tóbaksneyslu,

 c. að vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og 
tóbaks og takmarka framboð á óæskilegum 
vörum.

Í nýju lögunum er gert ráð fyrir óbreyttu fyrir-
komulagi áfengisverslunar og skv. 6. gr. laganna eru 
verkefni ÁTVR þessi:

 a. Innkaup á áfengi til smásölu og heildsölu.
 b. Birgðahald og dreifing á áfengi til áfengis-

verslana.
 c. Rekstur áfengisverslana og þjónusta við 

viðskiptavini.
 d. Birgðahald, heildsala og dreifing á tóbaki.

 e. Að tryggja að allt tóbak sé merkt samkvæmt 
lögum um tóbaksvarnir.

 f. Álagning og innheimta tóbaksgjalds.
 g. Önnur verkefni sem tengjast smásölu og 

heildsölu á tóbaki.

Meginhlutverk ÁTVR er eins og áður að annast 
smásölu áfengis og heildsölu á tóbaki. ÁTVR heyrir 
undir fjármálaráðherra sem skipar forstjóra til fimm 
ára í senn, en ákvæði í fyrri lögum um sérstaka stjórn 
var fellt niður. Starfsemin skal vera sem hagkvæmust, 
skila ríkissjóði hæfilegum arði og vöruverð í verslun-
um ÁTVR það sama hvar sem er á landinu. ÁTVR skal 
eiga og reka áfengisverslanir og ræður því fjölda þeirra, 
en um afgreiðslutímann fer samkvæmt áfengislögum.

Reglur um vöruval eru skerptar í lögunum. Þær 
skulu miða að því að tryggja vöruúrval með hliðsjón 
af eftirspurn kaupenda, tryggja framleiðendum og 
birgjum möguleika á að koma vörum í sölu í áfengis-
verslununum og vera í samræmi við alþjóðasáttmála. 
ÁTVR er þó heimilt að hafna vöru, t.d. áfengum 
drykkjum sem innihalda koffein og önnur örvandi 
efni.

Samfélagsleg ábyrgð ÁTVR, þar sem ÁTVR er 
gert skylt að starfa samkvæmt stefnu stjórnvalda í 
áfengis- og tóbaksmálum á hverjum tíma, er nýmæli 
í lögunum. Með þessu ákvæði er lagður grunnur að 
heildstæðari stefnu í áfengismálum með því að tengja 
saman sjónarmið um arðsemi áfengisverslunar og 
forvarnir í áfengis- og tóbaksmálum. Í lögunum segir 
beinlínis (13. gr.) að ÁTVR skuli vinna gegn skaðlegri 
neyslu áfengis. Þá er ÁTVR heimilt að neita að selja 
eða afhenda áfengi ef viðkomandi er áberandi ölv-
aður.

Í nýju lögunum er þjónustuhlutverk ÁTVR víkk-
að út. Hlutverk ÁTVR er ekki einvörðungu að veita 
viðskiptavinum upplýsingar sem fela í sér almenna 
fræðslu um uppruna áfengis, meðferð og notkun. 
Einnig skal upplýsa um mögulega skaðsemi vörunnar 
og þá áhættu sem getur fylgt neyslu áfengis og tób-
aks. Þetta ákvæði er í samræmi við ákvæðið um sam-
félagslega ábyrgð sem fylgir því að selja vímuefni.
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Með lögunum frá 2011 styrktist staða ÁTVR sem 
ríkiseinkasölu og í þeim kemur skýrt fram að ÁTVR 
er tæki stjórnvalda til að framfylgja áfengisstefnunni.

Norrænu áfengiseinkasölurnar hafa allar breytt 
starfsemi sinni á síðustu 10–15 árum og hafa tekið 
upp meiri þjónustu við viðskiptavinina sem hefur 
skilað sér í aukinni ánægju þeirra með fyrirkomulag 
áfengissölunnar. Þannig hafa þær styrkt stöðu sína 
og brugðist við gagnrýni þeirra sem vildu leggja þær 
niður vegna lélegrar þjónustu og takmarkaðs vöruúr-
vals. ÁTVR hefur fetað sömu leið og norrænu áfeng-
iseinkasölurnar og stærstu vínbúðir ÁTVR bjóða slíkt 
vöruúrval að neytendur hafa ekki yfir miklu að kvarta 
í þeim efnum. Norrænu áfengiseinkasölurnar tryggja 
landsmönnum sínum aðgang að áfengi og margir 
stjórnmálamenn í norrænu löndunum leggja áherslu 
á að málefni og ánægja neytenda skipti meira máli 
en takmörkun áfengissölu.1200 Þannig hafa tilraunir til 
þess að koma til móts við viðskiptavinina með fleiri 
vínbúðum, lengri afgreiðslutíma, miklu vöruúrvali og 
góðri þjónustu gert þá ánægðari. Svo lengi sem við-
skipavinirnir eru ánægðir er ekki líklegt að stjórn-
málamenn fái stuðning almennings til breytinga á 
sölufyrirkomulaginu.

Talsmenn áfengisvarna og lýðheilsu beindu oft 
gagnrýni sinni að ÁTVR og voru mótfallnir breyting-
um í frjálsræðisátt. Sumar af breytingunum á starf-
semi ÁTVR, eins og annarra norrænna áfengiseinka-
sala, hafa gengið gegn opinberri áfengisstefnu um 
takmarkað aðgengi að áfengi og yfirlýstri stefnu um 
að draga úr áfengisneyslu og tjóni af völdum hennar. 
Aðlögun að frjálslyndari verslunarháttum eins og 
sjálfsafgreiðslu, greiðslukortanotkun og löngum 
afgreiðslutíma var í andstöðu við stranga áfengis-
stefnu. Á móti kom vaxandi ánægja almennings með 
breytta starfshætti áfengissölunnar og ríkjandi fyrir-
komulag áfengissölu.

Í Kanada, Bandaríkjunum og á Norðurlöndum 
er löng hefð fyrir því að ríki eða fylki hafi einokun á 
smásölu áfengis. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á 
það að slíkt fyrirkomulag takmarkar áfengisneyslu og 
áfengistengd vandamál.1201 Í nýjum tillögum Alþjóða-

heilbrigðismálastofnunarinnar að aðgerðaáætlun í 
áfengismálum er mælt með því að koma á fót ríkis-
reknum áfengiseinkasölum þar sem því verður við 
komið.1202 Þannig hefur tæplega 90 ára gamalt fyrir-
komulag áfengissölu fengið stuðning af alþjóðlegum 
rannsóknum. Ef slíkum ráðleggingum er fylgt, ætti 
ÁTVR því að geta starfað áfram næstu ár.

Yfirlit
Ímynd ÁTVR breyttist úr hefðbundnu opinberu 
fyrirtæki í sértækt þjónustufyrirtæki. Stefnumót-
unarvinna, árangursstjórnum og gæðaeftirlit urðu 
fastir liðir í rekstri fyrirtækisins og farið var að meta 
starfsemi og árangur fyrirtækisins eftir stöðluðum 
mælikvörðum. ÁTVR fékk viðurkenningar sem fyrir-
myndastofnun ríkisins og Íslensku gæðaverðlaunin. 
Þrátt fyrir þetta var tilveruréttur ÁTVR dreginn í efa. 
Á hverju þingi allt frá 1995 höfðu nokkrir alþingis-
menn lagt fram frumvarp um að einkasala ÁTVR á 
öðru áfengi en sterku áfengi yrði lögð niður. Frum-
varpið náði aldrei fram að ganga og eftir hrunið var 
það ekki endurflutt. Sambærileg viðfangsefni nor-
rænna og norður-amerískra áfengiseinkasala leiddu 
til nánari samvinnu um miðlun upplýsinga og meiri 
þátttöku ÁTVR í norrænnu og alþjóðlegu samstarfi 
en áður. Árið 2011 voru sett ný lög um starfsemi og 
hlutverk ÁTVR og smásala á áfengi og heildsala á tób-
aki var fest í sessi. Við vöruval skyldi taka mið af eftir-
spurn en ÁTVR fékk líka heimild til að hafna vörum. 
Þjónustuhlutverkið náði nú bæði yfir almenna fræðslu 
um uppruna áfengis, meðferð þess og notkun, og 
mögulega skaðsemi vörunnar og þá hættu sem getur 
fylgt neyslu áfengis og tóbaks. Með þessu ákvæði var 
lagður grunnur að heildstæðari stefnu í áfengismál-
um með því að tengja saman sjónarmið um arðsemi 
áfengisverslunar og forvarnir í áfengis- og tóbaksmál-
um. Samfélagsleg ábyrgð ÁTVR var nýmæli í lögum 
um verslun með áfengi þar sem ÁTVR var gert skylt 
að starfa samkvæmt stefnu stjórnvalda í áfengis- og 
tóbaksmálum á hverjum tíma.
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samantekt
Hildigunnur ólafsdóttir, sumarliði r. Ísleifsson og sverrir jakobsson

inngangur
Á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar stofnaði íslenska 
ríkið nokkur þjónustu- og framleiðslufyrirtæki og er 
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins eitt þeirra, stofnað 
1922. Flest þessara fyrirtækja voru seld seinna á öld-
inni en á 90 ára afmæli sínu er Áfengis- og tóbaks-
verslunin ÁTVR enn í eigu ríkisins.

Afskipti ríkisvaldsins af áfengissölu eiga sér langa 
sögu og hafa verið með ýmsu móti víða um heim. 
Ríkisreknar áfengiseinkasölur eru reknar á Norður-
löndum, í stærstum hluta Kanada, í mörgum ríkjum 
Bandaríkjanna og fleiri löndum. Í sögulegu ljósi má 
segja að áfengiseinkasölurnar hafi reynst árangurs-
rík tæki, bæði til að afla ríkinu tekna, stýra áfengis-
neyslu og draga úr tjóni af völdum áfengis. Margar 
af bandarísku áfengiseinkasölunum hafa lagt meiri 
áherslu á tekjuöflunina en norrænu áfengiseinkasöl-
urnar þar sem lýðheilsusjónarmið hafa verið aðal-
röksemdin fyrir tilvist þeirra. Tekjuöflun ríkissjóðs 
hefur alltaf verið mikilvæg réttlæting á tilvist ÁTVR, 
svo að þessu leyti svipar ÁTVR meira til bandarísku 
áfengiseinkasalanna en hinna norrænu. Að öllu öðru 
leyti hefur fyrirtækið verið líkt norrænu áfengis-
einkasölunum.

Markmiðið með þessu verki hefur verið að rekja 
í stórum dráttum meginatriði úr sögu Áfengis- og 
tóbaksverslunar ríkisins. Aðaláherslan er á þá þætti 
sem snerta áfengi, enda hefur umfangsmesti hluti 
starfseminnar snúist um það. En einkasalan náði líka 
til tóbaks, lyfja, bökunardropa og fleiri iðnaðarvara 
sem innihalda áfengi. Fyrsti hluti ritsins fjallar um 
það samfélagslega umhverfi sem fyrirtækið sjálft er 

sprottið úr og er því að töluverðu leyti hugarfars- og 
hugmyndasaga. Orðræðunni um áfengi var lengst 
af stýrt af bindindshreyfingunni sem barst til lands-
ins á seinni hluta nítjándu aldarinnar. Bindindis-
baráttan var borin uppi af frjálsum félagasamtökum 
en á fjórða áratug 20. aldar varð þetta einnig verk-
efni stjórnskipaðra nefnda, þó að bindindishreyfingin 
starfaði áfram. Viðleitni hins opinbera til að draga úr 
áfengisneyslu fólst í því að koma upp umfangsmiklu 
regluveldi um meðferð áfengis, leggja gjöld á áfengi 
og hefta aðgengi að áfengi.

Í öðrum hlutanum er sjónum einkum beint að 
uppbyggingu áfengisverslunar eftir að áfengi var lög-
leitt á fjórða áratugnum. Hugmyndalegum átökum 
um áfengið var þá að mestu lokið. Samt náði bindind-
ishreyfingin því markmiði sínu að takmarka umsvif 
áfengisverslunarinnar í krafti laga um héraðabönn. 
Skammtanir á stríðsárunum og árunum á eftir höml-
uðu áfengisneyslu sem jókst hægt og ekki að ráði fyrr 
en eftir 1960.

Í þriðja hlutanum hverfist frásögnin mest um 
fyrirtækið sjálft og hvernig það breyttist með sam-
félagsþróuninni. Frásögnin hefst á afnámi bjórbanns-
ins 1989 sem hafði mikil áhrif á fyrirtækið og styrkti 
stöðu þess. Fjallað er um áhrifin sem aðild Íslands 
að Evrópska efnahagssvæðinu árið 1994 hafði fyrir 
rekstur áfengisverslunarinnar. Þau komu fram í því 
að ríkisrekin smásala áfengis var fest í sessi og gömlu 
áfengisútsölunum var breytt í nútímalegar vínbúðir 
með mismikilli þjónustu. Þá er gerð grein fyrir mis-
heppnuðum tilraunum til einkavæðingar áfengissölu 
á tíunda áratugnum.

Í stórum dráttum voru það breytingar á áfengis-
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löggjöfinni sem skipta sögu ÁTVR í þrjú tímabil. Á 
fyrsta tímabilinu var heimilað að selja vín, á öðru 
tímabilinu sterkt áfengi og á því þriðja bættist við 
bjór. Fleiri þættir en áfengislöggjöfin hafa þó mótað 
fyrirtækið því að saga áfengisverslunarinnar tengist í 
ríkum mæli hugmyndum um frelsi í atvinnurekstri og 
raunar í lífinu yfirleitt, um frjálslyndi og stjórnlyndi 
og boð og bönn. Samhliða fjallar þessi saga líka um 
samtakamátt og styrk félagshreyfinga og hún tengist 
einnig náið þjóðarímyndum og sjálfsvitund fólks, 
svo taldir séu nokkrir mikilvægir þættir sem tengjast 
sögu áfengismála.

forsagan að stofnun Átvr
Heimildir eru um áfengisneyslu á Íslandi frá önd-
verðu; áfengi hefur með öðrum orðum verið hluti 
af menningu þjóðarinnar alla tíð. Innlendar og 
erlendar heimildir geta um áfengisneyslu, stundum 
mikla, á 18. og 19. öld. Viðbrögð við aukinni neyslu 
voru bindindisfélög sem spruttu upp hérlendis um 
miðja 19. öld. Hreyfing bannmanna efldist mjög 
um og eftir aldamótin 1900. Þeir lögðu áherslu á að 
takmarka aðgengi að áfengi, t.d. með því að fá kaup-
menn til að hætta að selja áfengi og með margvís-
legum öðrum takmörkunum. Hreyfingin lagði ríka 
áherslu á að áfengi væri heilsuspillandi, auk þess sem 
drykkjuskapur ylli margvíslegu tjóni, alvarlegum 
slysum og ofbeldi á heimilum. Mest áhersla var þó 
lögð á að uppræta áfengisneyslu til þess að bæta 
menntun og menningu þjóðarinnar, svo að hún gæti 
staðið jafnfætis öðrum þjóðum. Þjóðin yrði að sýna 
að hún líktist ekki „siðlausum villiþjóðum“. Einnig 
var unnið að því að draga skýrar línur á milli dönsku 
herraþjóðarinnar og Íslendinga, enda væri áfengis-
neysla til marks um spillingu herraþjóðarinnar sem 
þyrfti að varast. Umræðan um áfengismálin fléttaðist 
því mjög inn í umræðu um sjálfsmyndir og sjálfstæði 
þjóðarinnar.

Undir lok 19. aldarinnar og í upphafi 20. aldarinn-
ar dró úr áfengisneyslu í landinu og var hún þá langt-
um minni en í nágrannalöndunum. Neyslan virðist 

mikið til hafa verið bundin við ákveðin tækifæri en 
dagleg neysla var fátíð.1203 Neytendurnir voru fyrst og 
fremst fullorðnir karlar. Elstu tölfræðiupplýsingar um 
áfengissölu eru frá 1881–1885 en þá var árlegt meðal-
tal, mælt í hreinu áfengi; 2,27 lítrar af sterku áfengi 
og 0,11 lítrar af víni, samtals 2,38 lítrar á íbúa.1204 
Þetta er miklu minni áfengissala en annars staðar á 
Norðurlöndum á sama tíma. Í Danmörku var hún 
10–11 lítrar, fimm lítrar í Svíþjóð og um þrír lítrar í 
Finnlandi og Noregi.1205 Í öllum löndunum minnkaði 
áfengissala næstu árin og á Íslandi var hún komin 
niður í 1,17 lítra þegar almenn atkvæðagreiðsla fór 
fram um bannið.

Upp úr 1870 varð áfengi mikilvæg tekjulind 
landssjóðs, og síðar tóbak, þar til áfengistollurinn var 
afnuminn árið 1911. Markmiðið með því að leggja 
gjöld á innflutning áfengis var einkum að afla tekna, 
en einnig var litið til þess að gjaldtakan gæti dregið úr 
áfengisneyslu. Unnið var ötullega að því að torvelda 
aðgengi að áfengi og lög sem sett voru um veitingar 
áfengis þrengdu mjög að þeim sem seldu áfengi. Árið 
1900 var svo bannað með lögum að framleiða áfenga 
drykki í landinu. Þróun mála var að mörgu leyti mjög 
í takt við það sem var að gerast í nágrannalöndunum, 
einkum í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð, enda voru 
þessi lönd tekin til fyrirmyndar.

Þegar um miðja 19. öld komu fram hugmyndir um 
að banna innflutning áfengis. Tillaga um þjóðarat-
kvæðagreiðslu um að banna allan innflutning áfengis 
kom fram árið 1905 og var samþykkt á Alþingi. Þrír 
fimmtu kjósenda, sem voru eingöngu karlar, 25 ára og 
eldri, studdu bann, en stuðningur við bann var eflaust 
enn meiri meðal kvenna. Í kjölfar atkvæðagreiðsl-
unnar samþykkti Alþingi lög um bann við sölu og 
innflutningi áfengis árið 1909. Innflutningsbann tók 
gildi í ársbyrjun 1912 en sölubann í ársbyrjun 1915. 
Skömmu síðar var komið á áfengisbanni í Noregi og 
Finnlandi. Bannið í Noregi stóð frá 1916 til 1927 og í 
Finnlandi frá 1919 til 1932, eða skemur en á Íslandi í 
báðum löndunum.

Fljótlega eftir setningu bannlaganna var farið fram 
á undanþágur frá þeim, m.a. vegna erlendra sendi-
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manna. Samþykkt var að veita slíkar undanþágur 
árið 1913, ekki síst vegna eindreginna óska Frakka. 
Afdrifaríkari var þó sú breyting þegar rauðvín, sérrí, 
portvín koníak og fleira var sett á lyfjaskrá (1915). 
Áfengi mátti því áfram flytja inn til landsins sem lyf 
og sem efni til iðnaðar eða annarrar atvinnustarfsemi. 
Innflytendur sáu um að panta það sem þá vanhagaði 
um en allt varð að fara um hendur umsjónarmanns 
áfengiskaupa. Samhliða voru settar reglur um hverjir 
mættu kaupa áfengi og komið á skráningu vegna 
áfengiskaupa, bæði til atvinnustarfsemi og lækninga. 
Sú skráning var þó lengi ómarkviss og reglur túlkaðar 
frjálslega. Það leiddi til þess að flestir sem vildu gátu 
náð í áfengi áfram þó að úrvalið væri ekki mikið. 
Margir læknar gáfu út lyfseðla fyrir áfengi, sumir 
í stórum stíl, og fyrstu bannárin voru litlar hömlur 
settar á innflutning áfengis til atvinnustarfsemi. Lík-
legt er að stór hluti þess áfengis hafi verið drukkinn 
og við ákveðin tækifæri var neyslan vel sýnileg og 
ofdrykkja karla var vel þekkt.

tímabilið 1922–1934
Áfengisverzlun ríkisins var stofnuð árið 1922 til 
þess að hafa umsjón með innflutningi á áfengi til 
atvinnustarfsemi og lyfjagerðar, þar sem reynslan af 
fyrirkomulagi þessara mála þótti ekki góð. Reynsla af 
rekstri Landsverslunar á árum fyrri heimstyrjaldar-
innar hafði sýnt að vel mátti reka slík fyrirtæki með 
góðum árangri. Áfengisverzlunin tók jafnframt að sér 
sölu á „Spánarvínunum“ þegar undanþága var veitt 
frá bannlögunum til þess að flytja inn slík vín árið 
1922. Það var gert eftir mikinn þrýsting frá spænsku 
ríkisstjórninni en hún og fleiri lönd í Suður-Evrópu 
beittu sér mjög gegn áfengisbanni nokkurra ríkja 
nyrst í Evrópu, ekki síst í Noregi.

Þegar Áfengisverzlunin var stofnuð árið 1922 var 
ákveðið að útibú yrðu í Reykjavík og öllum kaupstöð-
um landsins, sem voru sex að tölu. Útibússtjórar tóku 
að sér söluna gegn ákveðinni hlutdeild í sölutekjum 
og reksturinn var á þeirra vegum. Einnig var ákveðið 
að heimilt skyldi að veita vín á veitingastöðum, en sú 

heimild náði þó aðeins til fjögurra kaupstaða. Í fyrstu 
var þessi heimild einungis nýtt í Reykjavík og þar var 
yfirleitt bara einn staður sem mátti veita áfengi.

Takmarkanir voru á því hversu mikið magn 
áfengis mátti selja hverjum og einum, og bar starfs-
mönnun útsalanna að fylgjast með því að þeim 
reglum væri hlýtt. Það var gert með því að færa 
hverja sölu í vínsölubók við nafn kaupanda. Eftirlitið 
var því ekki ólíkt reglum sænska Bratt-kerfisins1206. 
Skriffinnska varð því mikil: Gefa þurfti dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu skýrslur um sölu, fá skýrslur 
frá lyfjaverslunum, setja saman skýrslur um sölu á 
áfengi til atvinnustarfsemi og gefa áfengisvarna-
nefndum (eftir miðjan fjórða áratuginn) skýrslur um 
þá sem keyptu áfengi.

Áfengisútsölurnar voru yfirleitt engir auðfúsugest-
ir þegar þær voru settar á stofn, þó að ýmsir hafi líka 
fagnað þeim. Sérstaklega var hörð andstaða við þær 
utan Reykjavíkur. Víða var reynt að fá þeim lokað eða 
að minnsta kosti að takmarka starfsemi þeirra eins 
og unnt var.

Er leið á þriðja áratuginn og fram eftir þeim fjórða 
var sífellt verið að herða reglur um það hverjir mættu 
kaupa spíritus og takmarka heimildir lækna og lyfja-
verslana. Samhliða var eftirlit aukið. Gerðar voru 
ítarlegar úttektir á þessum málum á vegum sérstaks 
embættis og niðurstöður birtar opinberlega. Þrátt 
fyrir aukið eftirlit jókst ólögleg starfsemi mjög í kjöl-
far bannsins. Smygl varð vaxandi vandamál og víða 
var bruggað. Þá varð sprúttsala einnig algeng.

Áfengisbann var afnumið í nágrannalöndum 
Íslands á þriðja áratugnum og öndverðum fjórða 
áratugnum. Rætt var um að stíga einnig þetta skref 
á Íslandi en ákveðið að vísa ákvörðun um áframhald-
andi bann eða afnám þess til þjóðarinnar. Það var 
gert í atkvæðagreiðslu árið 1933 og var meirihluti 
kjósenda – og nú höfðu konur fengið kosningarétt – 
þeirrar skoðunar að afnema ætti bannið. Ný áfengis-
lög voru svo samþykkt árið 1934 og sala heimiluð á 
sterku áfengi í ársbyrjun 1935.
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Áfengisbanninu aflétt: 1935–1988
Lögleiðing áfengis á fjórða áratugnum var áfall fyrir 
þá sem stutt höfðu áfengisbann og voru ánægðir 
með árangurinn af þeirri stefnu. Krafan um áfengis-
bann náði hins vegar ekki lengur til landsins í heild. 
Meirihluti Reykvíkinga vildi ekki áfengisbann og 
vægi Reykjavíkur innan samfélagins fór ört vaxandi 
á þessum tíma og stefna í áfengismálum varð að taka 
mið af því. Með því að innleiða héraðabönn í áfengis-
löggjöfina opnaðist möguleiki á að víkja frá niður-
stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á landsbyggðinni.

Þegar seinni heimsstyrjöldin braust út 1939 hafði 
það áhrif á siglingar til Íslands. Aðflutningar til lands-
ins voru í uppnámi og fljótlega var talið nauðsynlegt að 
grípa til einhverra ráðstafana. Tekin var upp skömmt-
un á matvælum og frá 1940 til 1944 var áfengi líka 
skammtað. Einstaklingum sem orðnir voru 21 árs og 
eldri var skylt að sækja um áfengisbók til lögreglustjóra 
og skyldi skrá yfir handhafa slíkra bóka vera í vörslu 
lögreglustjóra og Áfengisverzlunar ríkisins. Fyrir-
komulagið var svipað og gilti í Svíþjóð, konur fengu 
helmingi minni skammt en karlar. Gjaldeyrisskortur 
var á árunum eftir stríð og allar innfluttar vörur, þar 
með talið áfengi, voru skammtaðar allt til 1953.

Ekki var talið stætt á því að meina erlendum her-
mönnum sem hingað voru sendir á stríðsárunum 
aðgang að bjór. Í stað þess að ríkisstjórnin leyfði inn-
flutning á erlendum bjór voru sett bráðabirgðalög 
sem heimiluðu tilbúnings bjórs handa breska setu-
liðinu. Þessi lög voru í gildi til 1951 en þá tóku við 
önnur lög sem heimiluðu bruggun áfengs öls fyrir 
bandaríska varnarliðið. Farmenn og fiskimenn höfðu 
leyfi til að flytja inn tiltekið magn af bjór. Þessi undan-
þága var síðar einnig látin ná til áhafna flugvéla. Það 
var því hægt að nálgast bjór á landinu og ákveðinn 
hópur hafði aðgang að þessari áfengistegund sem 
annars var bönnuð á Íslandi. Þetta ýtti undir kröfur 
um lögleiðingu áfengs öls þótt mikil andstaða væri 
við slíka lagabreytingu, bæði á Alþingi og þó ekki 
síður meðal grasrótarsamtaka á sviði bindindismála, 
sem enn voru áhrifamikill þrýstihópur.

Áfengisverzlun Íslands var fyrirtæki sem hafði 
veigamiklu hlutverki að gegna fyrir íslenskan þjóðar-
búskap á fyrstu áratugum starfsemi sinnar. Hún var 
mikilvæg tekjulind fyrir ríkissjóð og greiddi þannig 
fyrir ýmsum opinberum framkvæmdum sem annars 
hefðu kallað á umtalsverða skattheimtu. Á hinn 
bóginn bar þjóðarbúið einnig mikinn kostnað vegna 
misnotkunar áfengis. Jafnan voru uppi raddir um 
að þetta ætti að einhverju leyti að vega hvert á móti 
öðru; að áfengisgróðanum ætti að verja í baráttuna 
við drykkjusýki. Svo fór að árið 1949 var stofnaður 
sérstakur sjóður, Gæzluvistarsjóður, og skyldi hlutfall 
að söluhagnaði af áfengi renna í hann til að fjármagna 
áfengismeðferðir og ýmis úrræði fyrir drykkjumenn. 
Gæzluvistarsjóðnum var seinna breytt, fyrst í For-
varnasjóð og árið 2011 í Lýðheilsusjóð.

Óhætt er að fullyrða að stefnan í áfengismálum 
hafi mótast af beinu lýðræði umfram flest önnur 
átakamál á Íslandi. Bindindishreyfingunni tókst að 
fækka áfengisútsölum og takmarka þannig umsvif 
Áfengisverzlunar ríkisins í krafti laga um héraðs-
bönn. Þessar aðgerðir náðu hámarki á sjötta ára-
tugnum þegar einungis var hægt að kaupa áfengi í 
þremur kaupstöðum á landinu en ekki sjö eins og 
var þegar áfengisverslunin var stofnuð. En viðhorf til 
áfengisvarna breyttust með tímanum, á Íslandi sem 
og annars staðar. Á sjöunda og áttunda áratugnum 
fór áfengisneysla Íslendinga ört vaxandi og á átt-
unda áratugnum var æ meiri stuðningur við það að 
fjölga útsölum á landinu. Atkvæðagreiðslur um nýjar 
útsölur voru hins vegar iðulega tvísýnar og víða hlutu 
tillögur um opnun útsölu ekki brautargengi. Þeim 
fjölgaði þó úr 9 í 14 frá 1980 til 1988. Þetta tímabil 
markar því tímamót en fram að því höfðu nær allar 
tillögur um að opna nýjar áfengisútsölur verið felldar 
í atkvæðagreiðslum.

Afl bindindishreyfingarinnar fór smátt og smátt 
dvínandi en áfengismálin komust aftur á dagskrá á 
áttunda áratugnum, þegar önnur félagshreyfing barst 
til landsins frá Bandaríkjunum sem leiddi til stofn-
unar Samtaka áhugafólks um áfengis- og vímuefna-
vandann, SÁÁ.1207 Bindindishreyfingin barðist fyrir 
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hömlum á áfengissölu og markhópurinn var allur 
almenningur. Nýja hreyfingin, SÁÁ, beindi hins 
vegar atorku sinni að þeim sem stríddu við áfengis-
vandamál og byggði upp umfangsmikið meðferðar-
kerfi fyrir þann hóp. Þetta var grundvallarbreyting á 
afstöðu til áfengis sem kom fram í skoðunum helstu 
álitsgjafa í áfengismálum. Talsmenn bindindishreyf-
ingarinnar vildu hlutast til um starfsemi ÁTVR og 
beittu sér gegn því að starfsemi ÁTVR ykist, en mál-
svarar SÁÁ tóku yfirleitt ekki afstöðu til hennar.

Á fyrstu árunum eftir að banninu var aflétt jókst 
áfengissalan lítillega, en skammtanir stríðsáranna 
og höft sem sett voru á fyrstu árunum eftir stríð og 
stóðu fram á sjötta áratuginn, takmörkuðu áfengis-
söluna. Hún fór því ekki að aukast fyrr en eftir 
1960. Áfengisneysla á íbúa tvöfaldaðist á milli 1960 
og 1988, en útsölustöðum og stöðum með vínveit-
ingaleyfi fjölgaði hægt og sígandi. Sala á áfengu öli 
var ekki lögleidd á þessum tíma þrátt fyrir að tæpur 
helmingur alþingismanna væri orðinn því fylgjandi 
um 1970. Eftir seinni heimsstyrjöldina og fram á átt-
unda áratuginn jókst áfengisneysla í öllum löndum 
sem hafa nothæfa tölfræði um áfengissölu1208 en þótt 
áfengisneysla á Íslandi ykist á þessu tímabili, gerðist 
það miklu hægar en annars staðar.

Neyslumynstur fór líka eilítið að breytast og má 
tengja það við verðstefnu ÁTVR. Í nokkur ár, frá 
1981–1984, var verð á léttum vínum lækkað og jókst 
þá neysla þeirra en neysla á sterkum drykkjum fór 
að sama skapi hlutfallslega minnkandi. Þegar verð-
stefnunni var breytt aftur sótti fljótlega í sama far 
og áður.

Áfengiskaup í Fríhöfninni voru sérstakur kapítuli 
en segja má að Fríhafnarverslunin hafi aukið aðgengi 
að áfengi og þó einkum að áfengu öli. Það markaði 
nokkur tímamót þegar almennt leyfi var veitt fyrir 
innflutningi á vissu magni af bjór í gegnum Fríhöfn-
ina árið 1980, en áður höfðu skips- og flugáhafnir 
einar haft leyfi til að kaupa takmarkað magn bjórs.1209 
Jókst bjórneysla á Íslandi verulega í framhaldinu.

Eftir bjór 1989
Með því að heimila sölu á bjór var bannárunum 
endanlega lokið. Þegar Alþingi samþykkti breytingu á 
áfengislögunum sem heimilaði sölu og dreifingu bjórs 
í landinu frá og með 1989, var ákveðið að sama fyrir-
komulag skyldi gilda um bjór og um annað áfengi. 
Frá því að lögin um bjór voru samþykkt og þar til sala 
hans átti að hefjast voru innan við 10 mánuðir, svo að 
ÁTVR hafði afar stuttan tíma til að undirbúa þessa 
breytingu. Hafist var handa við að breyta verslun-
unum og tekin var upp sjálfsafgreiðsla þar sem henni 
varð við komið.

Fjármálaráðuneytið og forstjóri ÁTVR tóku 
ákvarðanir varðandi bjórsöluna um skattlagningu, 
minnstu sölueiningar, styrkleika bjórs og tegundaval.
Bjórinn skyldi verðlagður eftir sömu reglum og annað 
áfengi en sérstakt gjald var lagt á erlendan bjór sem 
fluttur var inn í gámum til átöppunar og enn hærra 
gjald á bjór sem fluttur var inn í neytendaumbúðum 
eða tunnum. Íslenski bjórinn var því ódýrari því að 
menn óttuðust að innlendi bjórinn gæti ekki keppt 
við þann erlenda. Við undirbúning bjórsölunnar 
bárust ÁTVR tilmæli bæði frá iðnaðarráðuneytinu 
og fjármálaráðuneytinu þess efnis að ÁTVR skyldi 
hafa íslenskan bjór á boðstólum í verslunum sínum, 
en tvö brugghús voru starfandi í landinu. ESA, eftir-
litsstofnun EFTA, gerði athugasemdir við þessa mis-
munun og verndargjaldið var fellt niður í áföngum og 
endanlega afnumið árið 1995.

Ljóst var að í fyrstu þyrfti að takmarka fjölda þeirra 
erlendu bjórtegunda sem ÁTVR gæti boðið til sölu 
í verslunum sínum. Við val á erlendu bjórtegund-
unum var ákveðið að velja í upphafi framleiðendur 
10-20 bjórtegunda sem ætla mætti að væru sæmilega 
þekktar á Íslandi og gefa framleiðendum þeirra kost á 
að taka þátt í lokuðu útboði. Velja átti þrjár tegundir 
bjórs, þó ekki fleiri en eina frá hverju landi, og skyldi 
það vera bjór sem væri sæmilega þekktur á Íslandi.

Ekki voru allir sáttir við útboðsleiðina og þau skil-
yrði sem sett voru fyrir þátttöku í útboðinu. Kvartað 
var til umboðsmanns Alþingis og hann úrskurðaði 
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að val á fyrirtækjum til þátttöku í útboðinu hefði 
ekki verið reist á nægilega traustum grundvelli og að 
ÁTVR hefði brotið gegn jafnræðisreglu. Smám saman 
bættust fleiri bjórtegundir í vínbúðirnar en sölu var 
hætt á öðrum.

Þegar bjórsala hófst var ákveðið að setja skilagjald 
á bjórdósir og endurvinna þær, og ÁTVR gerðist eitt 
af stofnfyrirtækjum endurvinnslufyrirtækisins Sorpu. 
Samfélagsleg ábyrgð var farin að setja mark sitt á 
starfsemi ÁTVR, en hún beindist að umhverfismálum 
en ekki áfengisvörnum.

framleiðsla
Samkvæmt lögum hafði ÁTVR óframseljanlegt 
einkaleyfi til framleiðslu áfengra drykkja. Brennivín 
hafði verið í framleiðslu síðan 1935 og var elsta varan 
sem ÁTVR framleiddi. Áfengisframleiðsla ÁTVR var 
fyrst og fremst hugsuð fyrir heimamarkað en nokkrar 
tilraunir voru þó gerðar til útflutnings. Íslenskir við-
skiptamenn sóttu fast að fá að hefja framleiðslu áfeng-
is hér á landi og á árinu 1986 var lögunum breytt og 
einkaaðilum heimilað að framleiða áfengi.

Þegar á reyndi gekk sala á íslensku áfengi erlendis 
illa og íslenskur áfengisiðnaður varð hvorki gjald-
eyris- né atvinnuskapandi enda mikil samkeppni á 
erlendum áfengismarkaði. Framleiðsludeild ÁTVR 
var í hópi fyrstu ríkisfyrirtækjanna sem voru seld 
(1992) í einkavæðingarátaki sem ríkisstjórnin stóð 
fyrir á tíunda áratugnum.

vínbúðirnar
Áfengisútsölur voru fáar allt fram á níunda áratuginn 
og póstsala þjónaði lengstum fólki sem bjó langt frá 
vínbúðunum. Vínbúðum fjölgaði hægt en yfirbragð 
þeirra gjörbreyttist. Það markaði tímamót þegar vín-
búð var opnuð í verslunarmiðstöðinni Kringlunni í 
Reykjavík árið 1987, en hún var fyrsta sjálfsafgreiðslu-
verslunin með áfengi. Áform um opnun áfengisútsölu 
urðu jafnan mikil deilumál og úrslit atkvæðagreiðslna 
tvísýn. Árið 1996 voru í síðasta sinn greidd atkvæði 

um áfengisútsölur á fjórum þéttbýlisstöðum og voru 
þær alls staðar samþykktar.

Þegar ÁTVR hafði opnað vínbúðir í öllum stærstu 
bæjum landsins var næsta verkefni að halda áfram að 
þjóna íbúum í dreifðari byggðum. Á smærri stöðum var 
enginn rekstrargrundvöllur fyrir áfengisverslun nema 
með takmörkuðu vöruúrvali og stuttum afgreiðslu-
tíma. Ekki var því lengur stefnt að því að opna nýjar 
áfengisútsölur með fullkomnu þjónustustigi, heldur 
var þróað nýtt form, svokallaðar samstarfsverslanir. 
Vínbúðirnar fá þá inni hjá samstarfsaðilum sem reka 
fjölbreytta starfssemi meðfram áfengissölunni, eins 
og hárgreiðslustofu eða fatahreinsun og dæmi er um 
að bensínstöð hýsi áfengisútsölu. Matvöruverslanir 
hafa þó verið útilokaðar sem samstarfsaðilar. Árið 
2006 voru samstarfsverslanirnar orðnar 26 með mis-
mikið þjónustustig, þar sem sumar hafa aðeins opið 
einn klukkutíma á dag.

stjórnun
ÁTVR hefur alltaf heyrt undir fjármálaráðuneytið og 
starfsfólkið verið ríkisstarfsmenn. Á níunda áratugn-
um leiddi breytt lagaumgjörð og skipun nýs forstjóra, 
Höskulds Jónssonar, árið 1986, til endurskipulagning-
ar. Stjórnartíð Höskulds frá 1986 til 2005 einkennd-
ist af lágstemmdum rekstri en um leið af miklum 
umsvifum, framleiðslu, heildsölu og smásölu. Sam-
félagsleg ábyrgð fyrirtækja var nýmæli á þessum tíma 
og birtist í ábyrgri afstöðu til umhverfismála.

Á níunda ártugnum fóru mörg OECD-ríki að 
breyta fyrirkomulagi stjórnsýslu og taka upp aðferðir 
einkageirans eins og afnám miðstýringar, einkavæð-
ingu og beitingu markaðslausna. Þessar hugmyndir 
bárust til Íslands, og 1995–1999 hóf ríkisstjórnin 
að innleiða „nýskipan í ríkisrekstri“. Markmiðið var 
markvissari fjármálastjórn, þjónustusamningar og 
aukin útboð í ríkisrekstri. Þessi nýbreytni fór smám 
saman að móta rekstur ÁTVR.

Vorið 1995 mælti fjármálaráðherra, Friðrik 
Sophusson, fyrir frumvarpi um verslun ríkisins með 
áfengi, tóbak og lyf. Markmiðið með lagabreyting-
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unni var að afnema einkarétt ríkisins á sölu áfengis 
þar sem slíkur einkaréttur bryti í bága við samning-
inn um Evrópska efnahagssvæðið. Við meðferð máls-
ins kom óvænt fram tillaga um að fjármálaráðherra 
skyldi skipa ÁTVR stjórn. Tillagan var samþykkt og 
í kjölfarið skipaði fjármálaráðherra þriggja manna 
stjórn ÁTVR.

Greinilegt var að ætlun fjármálaráðherra var að 
leggja fyrirtækið niður. En þegar á reyndi var ekki 
pólitískur vilji fyrir því að einkavæða áfengissöluna. 
Þegar ljóst var að fyrirtækið yrði ekki lagt niður, fór 
stjórnin í mikla stefnumótunarvinnu til að breyta 
rekstrinum. Í þessari stefnumótunarvinnu, sem starfs-
fólkið tók þátt í, urðu til nýjar áherslur í starfseminni: 
samræmt útlit verslana, meiri þjónusta við viðskipta-
vini og aukin þekking starfsfólks í vínfræðum. Stefna 
stjórnar ÁTVR var að nýta áhrifamátt fyrirtækisins 
til að hlúa að vínmenningu í landinu og miðla upp-
lýsingum um afleiðingar af misnotkun áfengis. Stefnt 
var að framsæknu þjónustufyrirtæki og frjálslegri 
reglum. Á þessum tíma urðu gæðamál og árangurs-
stjórnun mikilvægir þætti stjórnunar eins og í öðrum 
fyrirtækjum, og starfsfólk og yfirstjórn hófust handa 
við að taka upp gæða- og árangursstjórnun.

Nokkur ágreiningur kom upp um verksvið stjórnar 
og forstjóra og í gæðamati var stjórnin gagnrýnd fyrir 
að setja fram stefnu stjórnar en ekki stefnu fyrirtækis-
ins, sem þótti ekki faglegt. Þegar starfstímabil stjórnar 
rann út var ekki skipuð ný stjórn.

Þegar nýr forstjóri, Ívar J. Arndal, tók við árið 
2005 var verksvið forstjóra og stjórnar endurskoðað 
og í framhaldi af því var ákvæðið um að skipa ÁTVR 
stjórn fellt burt úr lögum. Á næstu árum var lögð 
mikil áhersla á samfélagslega ábyrgð sem nú var skýrt 
skilgreind sem stuðningur við áfengisstefnu stjórn-
valda. Staða áfengisverslunarinnar hafði nú færst 
nær því fyrirkomulagi sem mótar umgjörð norrænu 
áfengiseinkasalanna og norrænni áfengis- og vel-
ferðarpólitík.

réttmæti áfengiseinkasölunnar
Við upphaf viðræðna um EES-samninginn hafði 
Ísland líkt og hin Norðurlöndin haft þá stefnu að ekki 
þyrfti að breyta fyrirkomulagi áfengiseinkasölunnar. 
Þegar búið var að samþykkja aðild Íslands að EES, 
kærði Verslunarráð starfsemi ÁTVR til ESA. Ráðið 
taldi að ÁTVR gætti ekki jafnræðis meðal framleið-
enda áfengis og að einkasala hefði ekkert með félags-
leg og heilsufarsleg markmið að gera.

ESA tók þá afstöðu að það væri andstætt EES-
samningnum að áfengiseinkasölur hefðu einkarétt 
á framleiðslu, innflutningi, heildsöludreifingu og 
útflutningi áfengra drykkja. Á þessum tíma var ÁTVR 
hætt allri framleiðslu og útflutningi svo að eingöngu 
var um það að ræða að hætta heildsölu á áfengi. Smá-
salan var í samræmi við úrskurð ESA og hélt áfram, 
og ný lög um verslun með áfengi og tóbak tóku gildi 
1. desember 1995. Allur innflutningur á áfengi færðist 
nú í hendur birgja. Í kjölfarið voru settar vinnureglur 
um vöruval og ágreiningsefnum um þátt ÁTVR í 
framleiðslu, útflutningi og innkaupum fækkaði, en 
engar skráðar reglur voru til um innkaup og vöruval 
því oft umdeilt.

Þótt ljóst væri að áfengiseinkasalan væri ekki and-
stæð EES-samningnum, var framtíð hennar engan 
veginn tryggð. Henni var ekki ógnað af fjölþjóðlegum 
stofnunum heldur af innlendum stjórnmálamönnum. 
Á hverju löggjafarþingi á árunum frá 2004–2008 var 
lagt fram frumvarp um að einkasala ÁTVR með annað 
áfengi en sterka drykki yrði lögð niður. Haustið 2009 
var frumvarpið hins vegar ekki endurflutt á nýju þingi 
og var það í fyrsta sinn í mörg ár. Eftir efnahagshrunið 
hafði almennur áhugi á einkavæðingu ríkisfyrirtækja 
minnkað og þingmenn sennilega ekki haft trú á að 
frumvarpið yrði tekið til meðferðar og samþykkt.

samfélagsleg ábyrgð
Þeirri óvissu sem ríkti um framtíð ÁTVR á tíunda 
áratugnum var eytt árið 2011 þegar sett voru ný lög 
um verslun með áfengi og tóbak (nr. 86/2011). Lögin 
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kváðu á um að ÁTVR skyldi sinna smásölu á áfengi 
og heildsölu á tóbaki. Þjónustuhlutverkið var eflt 
og náði nú bæði yfir almenna fræðslu um uppruna 
áfengis, meðferð þess og notkun, og mögulega skað-
semi vörunnar og þá hættu sem getur fylgt neyslu 
áfengis og tóbaks. Með nýju lögunum var ÁTVR því 
fengið hlutverk í áfengisvörnum og var nú gert skylt 

að starfa samkvæmt stefnu stjórnvalda í áfengis- og 
tóbaksmálum á hverjum tíma. Með þessum ákvæðum 
var lagður grunnur að heildstæðri stefnu í áfengis-
málum með því að tengja saman sjónarmið um 
arðsemi áfengisverslunar og forvarnir í áfengis- og 
tóbaksmálum.
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Töflur

Árleg meðalneysla áfengis á íbúa 15 ára og eldri á Norðurlöndum og Grænlandi, valin ár

Land 1960 1980 2000 2010

Skráð 
áfengisneysla 

Óskráð 
áfengisneysla

Skráð og óskráð 
áfengisneysla

Danmörk 5,5 11,7 11,6 10,3 1,1 11,4
Færeyjar 5,6 6,8 6,7 0,6 7,3
Finnland 2,7 7,9 8,6 9,7 2,3 12,0
Ísland 2,6 4,3 6,1 6,8 0,7 7,5
Noregur 3,4 5,9 5,6 6,6 1,6 8,2
Svíþjóð 4,8 6,7 6,2 7,3 1,9 9,2
Grænland 12,0 13,5 10,4

Heimildir: Information on the Nordic Alcohol Market 2011, Helsinki, Alko. 
OECD Health Data 2012 http://stats.oecd.org/ 
Grønlands Statistikk, http://www.paarisa.gl/

Árleg meðalsala áfengis á íbúa á Íslandi 1881–1950
Ár Sterkt áfengi Létt vín Alls

1881-1885 2,27 0,11 2,38
1886–1890 1,46 0,06 1,52
1891–1895 1,96 0,09 2,05
1896–1900 1,89 0,07 1,96
1901–1905 1,52 0,05 1,57
1906–1910 1,13 0,04 1,17
1911–1915 0,86 0,04 0,90
1916–1920 0,36 0,01 0,37
1921–1925 0,37 0,20 0,57
1926–1930 0,35 0,30 0,65
1931–1935 0,45 0,21 0,66
1936–1940 0,82 0,06 0,88
1941–1945 1,04 0,12 1,16
1946–1950 1,62 0,14 1,76

Heimild: Hagstofa Íslands
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Ár Sterkt 
áfengi Létt vín Bjór

Gos
blandaðir 

drykkir
Alls

1950 1,85 0,16 2,01
1951 1,88 0,14 2,02
1952 1,82 0,13 1,95
1953 1,98 0,15 2,13
1954 2,15 0,16 2,31
1955 1,98 0,18 2,16
1956 1,76 0,18 1,94
1957 2,36 0,2 2,56
1958 2,52 0,18 2,7
1959 2,7 0,2 2,9
1960 2,44 0,18 2,62
1961 2,25 0,2 2,45
1962 2,52 0,24 2,76
1963 2,66 0,27 2,93
1964 2,68 0,3 2,98
1965 2,8 0,33 3,13
1966 3,13 0,36 3,49
1967 3,19 0,37 3,56
1968 2,77 0,37 3,14
1968 2,85 0,37 3,22
1970 3,3 0,13 3,43
1971 3,51 0,38 3,89
1972 3,6 0,42 4,02
1973 3,66 0,49 4,15
1974 3,78 0,56 4,34
1975 3,4 0,68 4,08
1976 3,25 0,8 4,05
1977 3,44 0,87 4,31
1978 3,18 0,91 4,09
1979 3,23 1,22 4,45
1980 3,08 1,24 4,32
1981 3,03 1,29 4,32
1982 2,81 1,39 4,2

Ár Sterkt 
áfengi Létt vín Bjór

Gos
blandaðir 

drykkir
Alls

1983 2,87 1,55 4,42
1984 3,03 1,46 4,49
1985 3,08 1,26 4,34
1986 3,36 1,14 4,5
1987 3,47 1,15 4,62
1988 3,45 1,03 4,48
1989 2,84 0,77 1,9 5,51
1990 2,75 0,76 1,73 5,24
1991 2,75 0,8 1,58 5,13
1992 2,49 0,79 1,45 4,73
1993 2,2 0,76 1,49 4,45
1994 2,06 0,73 1,79 4,58
1995 1,93 0,81 2,02 4,76
1996 1,79 0,91 2,2 4,9
1997 1,72 0,97 2,41 5,1
1998 1,74 1,18 2,64 5,56
1999 1,76 1,25 2,89 5,9
2000 1,73 1,38 3,03 0,03 6,17
2001 1,68 1,52 3,12 0,05 6,32
2002 1,58 1,67 3,29 0,07 6,54
2003 1,39 1,79 3,35 0,08 6,53
2004 1,31 1,91 3,49 0,08 6,71
2005 1,33 1,95 3,67 0,1 6,95
2006 1,36 1,97 3,78 0,09 7,11
2007 1,46 2,04 3,95 0,08 7,53
2008 7,26
2009 6,93
2010 6,77
2011 6,68

Árleg meðalsala áfengis í lítrum á íbúa 15 ára og eldri á Íslandi 1950–2011
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Árleg meðalsala áfengis í lítrum á íbúa 15 ára og eldri í 
OECD löndum 1965, 1990 og 2010

Land 1965 1990 2010

Lúxemborg 11,2 14,7 15,3
Austurríki 12 14,9 12,2
Frakkland .. 16,0 12,0
Írland 5,8 11,2 11,9
Þýskaland 12,1 12,6 11,7
Ungverjaland 8,9 13,9 11,5
Eistland .. .. 11,4
Portúgal 19,9 16,1 11,4
Spánn 14,7 13,6 11,4
Tékkland .. 11,3 11,4
Belgía 9,7 12,1 10,8
Slóvakía 10,5 13,4 10,7
Ástralía 10,0 10,6 10,3
Slóvenía .. .. 10,3
Danmörk 6,5 11,7 10,3
Bretland 6,1 9,8 10,2
Pólland 6,4 8,3 10,1
Sviss 13,7 12,9 10,0
Finnland 3,3 9,5 9,7
Nýja-Sjáland 5,8 10,3 9,6
Holland 5,9 9,9 9,4
Kórea .. 9,1 9,0
Bandaríkin 8,4 9,2 8,7
Chíle 9,3 7,9 8,6
Grikkland 6,7 10,7 8,2
Kanada 7,8 8,5 8,2
Japan 5,3 9,2 7,3
Svíþjóð 5,7 6,4 7,3
Ítalía 18,4 11,0 6,9
Ísland 3,2 5,2 6,8
Mexíkó 2,7 4,9 5,9
Noregur 3,7 5,0 6,6
Ísrael 4,7 1,8 2,4
Tyrkland 0,9 1,4 1,5
Meðaltal 9,7

Heimild: OECD Health Data 2012 

1922–1953 og 1957   
Ísafjörður

1993   Borgarnes

1999   Mosfellsbær
1997 og 2001  Kópavogur

2009  Flúðir

2005   Hveragerði
1984   Selfoss

2007   Hella
2000   Hvolsvöllur

2003   Vík í Mýrdal

2003   
Þorlákshöfn

1999   Grindavík

1967   Reykjanesbær
1922*–1941 og 1988   Hafnarfjörður

1922  Reykjavík
1989   Seltjarnarnes

1983   Akranes

2001   Garðabær

1922*–1953 og 1966  
 Vestmannaeyjar

2000  Búðardalur
2001   Grundarfjörður

2004    
Hólmavík 1994    

Blönduós

2000    
Hvammstangi
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Húsavík
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Ólafsvík
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1997   
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2004    
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Fjöldi vínbúða yfir allt landið
1922: 7 búðir
í Reykjavík 1

1940: 7 búðir
í Reykjavík 1

1960: 6 búðir
í Reykjavík 2

1980: 9 búðir
í Reykjavík 3

2000: 35 búðir
í Reykjavík 5

2012: 49 búðir
í Reykjavík 8

* Áfengisverslunin í Hafnarfirði lokaði 1941 og opnaði ekki aftur fyrr en árið 1988.
* Áfengisverslunin í Vestmannaeyjum lokaði 1953 en opnaði aftur árið 1966.

Áfengisverslanir á Íslandi 1922–2012
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Skafti Guðjónsson. LmsR. SKG 2015

 140 Áfengisseðill (júní 1941). Úr skjalasafni ÁTVR / Þjóðskjalasafn 
Íslands.

 144 Hópur hermanna á skemmtistað í bragga (1940–1945). Ljósm. 
óþekktur. LmsR. kan ALBÚM e 24-4

 147 Hermaður fær sér hressingu (1940–1945). Ljósm. óþekktur. 
LmsR. AÐF 2001–13-5

 149 Pétur Ottesen. Ljósmyndasafn Akraness.
 150 Bar um borð í Gullfossi (1950–1960). Ljósm.: Pétur Thomsen. 

LmsR. PTH 041 048 1-1
 151 Alþýðuhúsið á Akureyri. Ljósm.: óþekktur. Minjasafnið á 

Akureyri. STÆ 3-2963
 152 Par í Þjóðleikhúskjallaranum. Ljósm.: Pétur Thomsen. LmsR. 

PTH 022 074 3-2
 154 Langibar við Aðalstræti (1950–1960). Ljósm.: Pétur Thomsen. 

LmsR. PTH 067 094 1-1
 153 Þarft eða óþarft? Auglýsing (um 1950). Ljósm.: Sigurhans E. 

Vignir. LmsR. VIG 727 1
 155 Vígsluhátíð Sjálfstæðishússins við Austurvöll (3. maí 1946). 

Ljósm.: Sigurhans E. Vignir. LmsR. VIG 276 2
 156 Áfengi eða matvæli? Auglýsing (um 1950). Ljósm.: Sigurhans E. 

Vignir. LmsR. VIG 727 3

 159 Bandarískir hermenn á Lídó (1960). Ljósm.: Pétur Thomsen. 
LmsR. pth 048 101 2-2

 160 Lögregluþjónar. Ljósm.: Gísli Ólafsson. Minjasafnið á 
Akureyri. A-1-02796–09

 162 Flöskumiði – Messuvín. Úr skjalasafni ÁTVR / Þjóðskjalasafn 
Íslands.

 163 Starfsfólk ÁTVR á skemmtun (1945–1955). Ljósm. óþekktur. 
LmsR. 2001 7 79

 165 Brennivínsflaska. Ljósm.: Kristfinnur Guðjónsson. 
Ljósmyndasafn Siglufjarðar (siglo.is). 31 nn-245-02

 170 Drengur með pípu (1949–1950). Ljósm.: Karl Christian 
Nielsen. LmsR. KAN 001 015 2-1

 172 Tóbakskaupmaður. Ljósm.: Kristfinnur Guðjónsson. 
Ljósmyndasafn Siglufjarðar (siglo.is). 22-00-0515–02

 173 Eldspýtustokkur, Grýta. Úr skjalasafni ÁTVR.
 174 Neftóbaksgerð (15. ágúst 1963). Ljósm.: Ingimundur 

Magnússon. LmsR. 365 Áfengismál 50
 175 Neftóbaksgerð (15. ágúst 1963). Ljósm.: Ingimundur 

Magnússon. LmsR. 365 Áfengismál 52
 176 Níels Dungal (1952). Ljósmyndastofa Ernu og Eiríks. LmsR. 

EEH 8087
 178 Þrír karlmenn reykja á Siglufirði (1930–1950). Ljósm.: Jón og 

Vigfús. Minjasafnið á Akureyri.
 179 Alþýðleg sjálfsfræðsla. Landsbókasafn. 374,1
 181 Guðrún Lárusdóttir. Ljósm.: Jón J. Dahlman. Vefur Alþingis, 

althingi.is
 182 Kleppsspítali (1950–1960). Ljósm.: Gunnar Rúnar Ólafsson. 

LmsR. GRÓ 005 085 2-1
 184 Flókadeild Kleppsspítala (mars 1967). Þjóðviljinn. LmsR. ÞJV
 185 Íslenskir ungtemplarar fyrir utan Gúttó í Hafnarfirði. 

Þjóðskjalasafn Íslands. Safn Jóns Bjarnasonar  A470
 185 Barnastúkan Eyrarrós. Ljósm.: Kristfinnur Guðjónsson. 

Ljósmyndasafn Siglufjarðar (siglo.is). 18-nn-0328–01
 186 Fulltrúar á Stórstúkuþingi á Siglufirði (1947). Ljósm.: 

Kristfinnur Guðjónsson. Ljósmyndasafn Siglufjarðar (siglo.is). 
18nn 0356–01

 187 Fræðslubæklingar frá 1969 (nóv. 1969). Dagblaðið Vísir. LmsR. 
365 Áfengismál 48

 190 Hrörleg íbúð undir súð (1960–1969). Ljósm.: Pétur Thomsen. 
LmsR. PTH 046 017 2-2

 191 Eftir einn ei aki neinn (23. ágúst 1983). Dagblaðið Vísir. LmsR. 
365 Áfengismál 82

 191 Farsóttarhúsið (1955–1965). Ljósm.: Pétur Thomsen. LmsR. 
PTH 028 035 2-2

 192 Ætli að veiti af að nota þurrkinn. Sigmund – 
Forsætisráðuneytið. Mbl. 7. 10.1964. Birt með leyfi 
Forsætisráðuneytisins.
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 Bls.  Bls.
 193 Sjúkrastöðin Vogur (1983). Ljósm.: óþekktur. Birt með leyfi frá 

Vogi.
 197 Innréttingar í versluninni við Lindargötu. Ljósm.: Pétur 

Thomsen. LmsR. PTH 028 025 1-2
 197 Afgreiðslumaður afgreiðir viðskiptavin (1976). Ljósm.: 

Björgvin Pálsson. LmsR. 365 Áfengismál 14
 198 Borgartún 6 (1976). Ljósm. óþekktur. Dagblaðið. 365 

Reykjavík byggingar Borgartún 6 1
 200 Starfsmenn í verslun ÁTVR að verðmerkja vörur (nóv. 1968). 

Ljósm.: Bragi Guðmundsson. LmsR. 365 Áfengismál 53
 201 Áfengisútsalan við Snorrabraut (nóv. 1975). Ljósm.: Björgvin 

Pálsson. LmsR. 365 Áfengismál 13
 202 Viðskiptavinur í versluninni á Lindargötu (okt. 1977). Ljósm.: 

Sveinn Þormóðsson. LmsR. 365 Áfengismál 18 Sveinn 
Þormóðsson

 202 Örtröð á gamlársdag (30. des. 1982). Ljósm.: Gunnar V. 
Andrésson. LmsR. 365 Áfengismál 27

 204 Fyrsti útsölustaður á Akureyri (úr ársskýrslu 2012, bls. 44). 
ÞJMS. Jón J Dalm). JJD-694

 208 Keflavíkurflugvöllur (júní 1964). Ljósm.: Sveinn Þormóðsson. 
LmsR. SVÞ 002 079 7-5

 208 Guðný Ársælsdóttir. Ljósm.: Árni Árnason. Ljósmyndasafn 
Akraness. nr. 6251

 209 Nú getur þú ekki sagt að ég kaupi brennivín daglega !!! 
Sigmund – Forsætisráðuneytið. Mbl. 12.8.1964. Birt með leyfi 
Forsætisráðuneytisins.

 212 Jón Kjartansson (16. nóvember 1976). Dagblaðið Vísir. LmsR. 
365 Jón Kjartansson 2

 212 Ragnar Jónsson (24. ágúst 1915). Ljósm. óþekktur. Vefur 
Alþingis, althingi.is

 213 Erling Edvald (1969). Ljósm.: Gestur Einarsson. ÞJMS. GE-5658
 213 Kristinn Stefánsson (1933). Ljósm.: Ólafur Magnússon. ÞJMS. 

Mms. 42881
 214 Starfsfólk ÁTVR (13. febrúar 1964). Ljósm.: Pétur Thomsen. 

LmsR. PTH 028 026 1-2
 215 Starfsmenn ÁTVR 1964 (13. febrúar 1964). Ljósm.: Pétur 

Thomsen. LmsR. PTH 028 027 1-1
 216 Viðskiptavinir að kaupa áfengi fyrir verslunarmannahelgina (4. 

ágúst 1972). Dagblaðið Vísir. LmsR. 365 Áfengismál 57
 218 Tilkynning á sjóðsvél (jan. 1976). Ljósm.: Loftur Ásgeirsson. 

LmsR. 365 Áfengismál 59
 219 Tindavodka (maí 1971). Dagblaðið Vísir. LmsR. 365 

Áfengismál 54
 219 Verð á brennivíni 1943–1986. Þjóðskjalasafn Íslands. Ljósrit. 

2001 BE 5 nr. 19
 220 Jón Kjartansson á skrifstofu sinni (16. nóvember 1976). 

Dagblaðið Vísir. LmsR. 365 Jón Kjartansson 4

 222 Tveir strákar að fikta við að reykja (sennilega 1969). Ljósm.: 
Jón Birgir Pétursson. LmsR. 365 börn 43

 223 Starfsfólk að merkja sígarettupakka með varúðarmiðum (jan. 
1970). Ljósm.: Bragi Guðmundsson. LmsR. 365 Áfengismál 49

 224 Tóbakshorn. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. Úr myndasafni 
ÁTVR.

 225 Rut Reginalds (3. desember 1978). Ljósm.: Einar Karlsson 
(eik). LmsR. ÞJV 031 051 4-3

 229 Starfsmaður Hótel Sögu við vínrekka (14. júlí 1962). Ljósm.: 
Sveinn Þormóðsson. LmsR. SVÞ 001 018 3-3

 229 Árshátíð Vélskólans (1965). Ljósm.: Bragi Guðmundsson. 
LmsR. 365 skólar Vélskólinn 3

 231 Pétur Sigurðsson. Ljósm. óþekktur. Vefur Alþingis, althingi.is
 233 Tollskoðun í skipi (1965). Ljósm.: Sv G. LmsR. ÞJV toll nr. 4
 234 Áfengisleit á útiskemmtun (hvítasunna 1967). Ljósm.: Bragi 

Guðmundsson. LmsR. 365 útiskemmtanir 1
 236 Brennivín í boxi. Sigmund – Forsætisráðuneytið. Morgun-

blaðið. 5. okt 1969. Birt með leyfi Forsætisráðuneytisins.
 238 Félagar í Bjórvinafélaginu (desember 1983). Ljósm.: Einar 

Ólason. LmsR. 365 Áfengismál 28
 238 Veitingafólk á Fógetanum (1984). Ljósm.: Jim Smart. LmsR. 

JIM 012 130 3-6
 239 Fræbbblarnir (um 1980). Ljósm.: Jim Smart. LmsR. JIM 001 

113 4-1
 242 Framleiðsla á „gömlu“ brennivíni (febrúar 1979). Ljósm.: Jim 

Smart. LmsR. 365 Áfengismál 62
 243 Starfsmaður við átöppunarvél (9. febrúar 1984). Ljósm.: Loftur 

Ásgeirsson. LmsR. 365 Áfengismál 30
 244 Spíratankar (mars 1982). Ljósm.: Bjarnleifur Bjarnleifsson. 

LmsR. 365 Áfengismál 26
 244 Stefán Pétur Sveinsson (9. febrúar 1984). Ljósm.: Loftur 

Ásgeirsson. LmsR. 365 Áfengismál 39
 245 Átöppun á Kokteil (febrúar 1979). Ljósm.: Jim Smart. LmsR. 

365 Áfengismál 67
 245 Tindavodka raðað í pappakassa (mars 1982). Ljósm.: 

Bjarnleifur Bjarnleifsson. LmsR. 365 Áfengismál 24
 246 Flöskuþvottur (2. október 1980). Ljósm.: Kristján A. Einarsson. 

LmsR. 365 Áfengismál 74
 246 Vélasamstæða (9. febrúar 1984). Ljósm.: Loftur Ásgeirsson. 

LmsR. 365 Áfengismál 40
 247 Starfsmenn í birgðastöð ÁTVR (9. febrúar 1984). Ljósm.: 

Loftur Ásgeirsson. LmsR. 365 Áfengismál 35
 247 Bjarni Sigmundsson (9. febrúar 1984). Ljósm.: Loftur 

Ásgeirsson. LmsR. 365 Áfengismál 34
 248 Bjórkassar og áfengisflöskur í Fríhöfninni (1979). Ljósm.: Hörður 

Vilhjálmsson. LmsR. 365 Keflavíkurflugvöllur Fríhöfn 3
 253 Biðröð eftir bjór (1. mars 1989). Ljósm.: Gunnar V. Andrésson. 

LmsR. 365 Áfengismál 2
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 Bls.  Bls.
 254 Áfengisverslunin á bjórdaginn (1. mars 1989). Ljósm.: Gunnar 

V. Andrésson. LmsR. 365 Áfengismál 4
 254 Tveir menn með bjórinn sinn (1. mars 1989). Ljósm.: Gunnar 

V. Andrésson. LmsR. 365 Áfengismál 3.jpg
 255 Búist við 7-10 milljón lítra sölu á ári. Sigmund – 

Forsætisráðuneytið. Morgunblaðið. 27.5. 1988. Birt með leyfi 
Forsætisráðuneytisins.

 256 Erlendir fréttamenn við Snorrabraut (bjórdagurinn). Úr 
einkasafni – Hildigunnur Ólafsdóttir.

 258 Fundur í Rúgbrauðsgerðinni. (19. jan. 1989). Ljósm.: Brynjar 
Gauti Sveinsson. LmsR. 365 Áfengismál 91

 261 Bjórdrykkja á bjórdeginum (1. mars 1989). Ljósm.: Kristján A. 
Einarsson. LmsR. 365 Áfengismál 5

 262 Fólk með bjór (1. mars 1989). Ljósm.: Kristján A. Einarsson. 
LmsR. 365 Áfengismál 6

 265 Bjórnum fagnað (1. mars 1989). Ljósm.: Kristján A. Einarsson. 
LmsR. 365 Áfengismál 90

 267 Merkurdögg og Hekluglóð. Úr skjalasafni ÁTVR.
 268 Dillon Lávarður – þurrt íslenskt gin. Úr myndasafni ÁTVR.
 269 Höskuldur Jónsson og Guðmundur Magnússon. Ljósm.: Jóhann 

A. Kristjánsson. LmsR. 365 Áfengismál 86
 272 Reglur um innkaup og skilmála … Úr skjalasafni ÁTVR.
 276 Vínbúðin í Kringlunni. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. Úr 

myndasafni ÁTVR.
 277 Áfengisverslunin í Miklagarði (mars 1990). Ljósm.: Gunnar V. 

Andrésson. LmsR. 365 Áfengismál 89
 282 Innréttingar í versluninni á Seyðisfirði. Ljósm.: Vigfús 

Birgisson.
 283 Vínbúðin í Ólafsvík. Ljósm.: Vigfús Birgisson.
 285 Vínbúðin Borgartúni. Ljósm.: Vigfús Birgisson.
 287 Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum (1945–1950). Ljósm.: Jóhann 

Stígur Þorsteinsson. Ljósmyndasafn VE. Jsþ_0657
 289 Bæklingar ÁTVR. Úr skjalasafni ÁTVR.
 291 Höskuldur Jónsson. Úr myndasafni ÁTVR.
 292 Skipurit ÁTVR 1991. Úr skjalasafni ÁTVR.
 294 Stjórn ÁTVR (30. janúar 1997). Ljósm.: Sveinn Þormóðsson. 

LmsR. 365 áfengismál 99
 295 Ívar J Arndal. Ljósm.: Baldur Kristjánsson.
 296 Skipurit ÁTVR 2007. Úr skjalasafni ÁTVR.
 298 Stuðlaháls. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. Úr myndasafni 

ÁTVR.
 298 Vínbúðin Heiðrún. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. Úr 

myndasafni ÁTVR.
 299 Dreifingarmiðstöð. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. Úr 

myndasafni ÁTVR.
 299 Tóbaksafgreiðsla. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. Úr 

myndasafni ÁTVR.

 300 Fyrstu nemendur Vínskólans. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. 
Úr myndasafni ÁTVR.

 304 Grænt er vænt! (júní 2007). Úr Flöskuskeyti, fréttabréfi 
starfsfólks ÁTVR. Úr skjalasafni ÁTVR.

 306 Ívar J. Arndal og Sigfríður Hermannsdóttir. Úr myndasafni 
ÁTVR.

 308 Frá árshátíð ÁTVR. Úr myndasafni ÁTVR.
 309 Úr fjölskylduferð ÁTVR. Úr myndasafni ÁTVR.
 310 Bjórstæður í Fríhöfninni (febrúar 1989). Ljósm.: Gunnar V. 

Andrésson. LmsR. 365 Keflavíkurflugvöllur Fríhöfn 1
 312 Vörur til áfengisgerðar (1976). Dagblaðið Vísir. LmsR. 365 

áfengismál 16
 313 Brugg gert upptækt (nóvember 1992). Ljósm.: Sveinn 

Þormóðsson. LmsR. 365 áfengismál 84
 314 Tollverðir að störfum (1965). Ljósm. óþekktur. Tollvarðafélag 

Íslands.
 316 Fríhöfn. Ljósm.: Óli H. Mýrdal <ozzo@dutyfree.is> Fríhöfnin 

– úr frétt á vef: 3.12.2013.
 319 Kampavín. Istock.com.
 322 Vín með mat. Istock.com.
 331 Vodkaflöskur. Úr myndasafni ÁTVR.
 332 Mateus rósavín. Úr myndasafni ÁTVR.
 333 Kassavín. Úr myndasafni ÁTVR.
 335 Campari. Úr myndasafni ÁTVR.
 343 EES fánar. Istock.com.
 347 Ársskýrslur ÁTVR. Úr skjalasafni ÁTVR.
 348 Spirituosa eftir Gest og Rúnu. Ljósm.: Sigrún Kristjánsdóttir. 

Úr myndasafni ÁTVR.
 348 Vínblaðið. Úr skjalasafni ÁTVR.
 349 Fjögur merki ÁTVR. Úr skjalasafni ÁTVR.
 349 Vínbúðin Borgartúni. Ljósm.: Vigfús Birgisson.
 350 Kynningarefni um þemadaga. Úr skjalasafni ÁTVR.
 350 Flöskuskeytið. Úr skjalasafni ÁTVR.
 351 Þemadagar – Vínbúðin Kringlunni. Ljósm.: Vigfús Birgisson.
 352 Íslensku vefverðlaunin 2003. Úr myndasafni ÁTVR.
 353 Ríkisstofnun til fyrirmyndar og Íslensku gæðaverðlaunin. Úr 

myndasafni ÁTVR.
 355 Afhending framlags til Pokasjóðs. Úr myndasafni ÁTVR.
 356 Herferðin „Gerðu ekki slæm kaup!“ Morgunblaðið. 3.12.1998, 

bls. 10.
 357 Bíddu – skilríkjaherferð. Úr skjalasafni ÁTVR.
 360 Forstjórar áfengiseinkasalanna á Norðurlöndunum og De 

danske spritfabrikker (1955). Ljósm. óþekktur. LmsR. 2001 7 
21. Einkasafn Guðbrands Magnússonar.

 361 Þátttakendur á alþjóðaráðstefnu (2011). Ljósm.: Sigrún 
Kristjánsdóttir. Úr myndasafni ÁTVR.

 364 Vínbúðin Skútuvogi (2011). Ljósm.: Vigfús Birgisson.
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áfengismeðferð  12, 180, 182–183, 188, 191–

194, 251, 302–303, 326, 328, 368–369.
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áfengisstefna, áfengispólitík  14–15, 64–65, 
120, 146, 161, 209–210, 218, 231, 250, 252, 
285, 288, 294, 315, 317, 324, 338, 341–342, 
356, 358–359, 361–363, 368, 372.

áfengistollur sjá brennivínstollur.
áfengisumboð sjá umboðsmenn 

áfengisfyrirtækja.
áfengisútlát lækna og lyfjabúða, 

„læknabrennivín“  53–54, 60–62, 68, 70, 
72–88, 95–97, 129, 134.

áfengisútsölur sjá vínbúðir.
áfengisvarnanefndir  12, 65, 110, 132, 136–

137, 153, 155–157, 179–180, 191, 194, 205, 
207, 209, 317, 367.

Áfengisvarnanefnd kvenna  157, 184.
Áfengisvarnaráð  156, 180, 186, 190–191, 344, 

355.
áfengisverð  13, 109–110, 112, 118, 131, 166, 

191, 218–219, 237, 241, 253–254, 259–262, 
268, 271, 285, 289–291, 294–295, 310, 316–
317, 322, 326, 330, 335–340, 344, 346, 358, 
369.

Áfengisverzlun ríkisins (ÁVR)  11–15, 67, 
72–74, 77, 80, 91–92, 96–97, 99, 102, 106–
121, 123–125, 127, 129–131, 135–137, 140–
142, 148, 152, 155, 157, 162–166, 168–171, 
178–180, 182–183, 187–188, 194–201, 203–
207, 209–215, 220, 278, 308, 360, 367–368.

áfengt öl sjá bjór.
Ágúst Ólafur Ágústsson  284, 354.
Ágúst Flygenring  104.
Ágúst B. Jónsson á Hofi  24.
Ágúst Jósefsson  26.
ákavíti, aquavitae  129–130, 164, 166, 168, 

218, 247, 264, 266, 271.
álagning  50, 104–106, 112, 124, 130, 166, 171, 

173, 178, 261, 317–318, 338–339, 343.
Árbær  25.
Ármann  151.
Árnessýsla  72.
Árni Einarsson  252.
Árni Gunnlaugsson  324.
Árni Helgason 324,  336.
Árni Kristjánsson  350.
Árni Sigurðsson  197.
Árni Tómasson  293.
Árni Zakaríasson  35.

Árskógsströnd  334.
Ártún  25.
Ása Guðmundsdóttir  311.
Ásbyrgi  356.
Ásdís Hlöðversdóttir  308.
Ásgeir Blöndal  61.
Ásgeir Guðmundsson  14.
Ásgeir Jóhannesson 258.
Ásgerður María Ragnarsdóttir  300.
Ástar-Brandur  90.
Ástralía  324, 332–333, 349.
ávaxtavín  140, 331.
B.H. Bjarnason  46.
Babor, Thomas  15, 326–327.
Bakkafjörður  280.
Baldur Stefánsson  244.
Bandalag íslenskra skáta  186.
Bandalag jafnaðarmanna  250.
Bandaríkin 20, 31–32, 41, 61, 64, 69, 106, 171, 

173, 178, 188, 192, 222–224, 257–258, 264, 
266, 268–270, 304, 313–314, 361, 363, 365, 
368.

Bankastræti  69.
bannárin  14, 57, 68–69, 78, 83, 85–86, 91, 

129, 152, 251, 318, 320, 359, 361.
Bannið sjá áfengisbann.
bannmenn  33, 35–37, 39–43, 50–55, 57–58, 

60, 62–63, 67, 69, 74, 79, 83, 101, 144–146, 
149, 156–157, 195, 200, 205, 366.

Bar Reykjavíkur  127.
Barentshaf  314.
Barrow, John  20.
Barton International  267–268.
Batterísgarðurinn  87.
Bára Rós Björnsdóttir  308.
Belgía  264, 318.
Benedikt S. Þórarinsson (Bensi Þór)  24–25.
Berufjörður  103
Bessastaðir  171.
Bindindisfélag kennara  186.
Bindindisfélag ökumanna  184.
bindindisfélög, bindindishreyfing  11–14, 23, 

25, 29–35, 37, 39–42, 45, 49–51, 54, 56–57, 
62–64, 68, 83, 108, 132–137, 145, 148, 151, 
161, 176, 179–181, 184, 186, 188, 190–191, 
194, 197, 205–206, 210, 320–324, 336, 365–
366, 368–369.

Birgir Ármannsson  284, 354.
Birgir Þórðarson  281.
bitter  168, 265, 331, 335.
Bíldudalur  62, 88, 280.
Bíóhöllin  207.
Bjarni Benediktsson  80, 151, 153.
Bjarni Finnsson  355.
Bjarni Jónsson frá Vogi  101.
Bjarni Pálsson  18–19, 212.
Bjarni Sigmundsson  246–247.
Bjarni Þorsteinsson  292.
bjór, áfengt öl, sterkt öl  12–15, 18–19, 26, 

28–29, 34, 37, 41, 46, 50–51, 56, 64, 68, 87, 
131, 138, 142, 144–146, 149, 152–153, 155–
157, 161, 221, 228, 231–235, 237–241, 248, 
249–265, 271, 274, 276–278, 289, 291–292, 
294–295, 303–304, 310–311, 313, 315–318, 
321, 324–326, 328–332, 334–341, 345, 349, 
360, 362, 366, 368–370.

bjórbann  12, 232, 237, 239, 241, 251–252, 
256, 274, 315, 365.

Bjórhöllin  262.
Bjórkallarinn  262.
bjórlíki  87, 238–239, 241.
Bjórvinafélagið  238.
Björn Jónsson  32, 40, 50, 55, 57.
Björn Blöndal Jónsson  80, 89, 91, 127,
Björn Ólafsson  211.
Björn M. Ólsen  60–61.
Björn Pálsson  221, 232.
Björn Sigurðsson  34.
Björn Sveinsson  116, 118.
Björn Thors  335.
Björn Þorláksson  40, 58, 67–68, 80–86.
Bláa bandið  183, 188, 190.
Blómahúsið  263.
Blönduós  76, 128, 284.
Bordeaux  349.
Borðeyri  35.
borðvín sjá vín.
Borgarfjarðarsýsla  80, 271.
Borgarfjörður  37.
Borgarnes  128, 268, 280–281, 284.
Borgartún  165, 172, 198, 201, 211, 213, 215, 

220, 285, 297, 349.
Bókhlöðustígur  36.
brandí  166, 168, 331–332.
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Bratt, Ivan  65.
Bratt-kerfi  15, 65–66, 359, 367.
Breiðablik  116.
Breiðafjarðareyjar  19.
Breiðafjörður  30, 38.
Breiðamörk  284.
Breið á Akranesi 1 01.
Breiðfirðingabúð  151.
Breiðholt  234.
brennivín  12, 18–29, 31–32, 34–35, 37–39, 

41, 44–47, 49, 51, 63–64, 86, 90, 108, 113–
114, 129–131, 140, 149, 161–162, 164–166, 
168–169, 196, 213, 218–219, 231, 237, 242, 
247, 250, 266, 268–269, 271, 273, 312, 330–
332, 339, 347, 370.

brennivínstollur  31, 44–46, 56–57, 66.
brennsluspritt, suðuspritt, koges  70, 85–87, 

129–130.
Bretland  130, 178, 267–268, 304.
Brown, John Ross  20.
brugg, heimabrugg  14, 66, 80, 86, 88–93, 

95, 108, 110, 113, 120, 129, 131, 136, 205, 
229–230, 250, 264, 295, 310–312, 318, 321, 
344, 367.

Bruggsmiðjan  334.
Brynleifur Tobíasson  153, 155–156, 179.
Budweiser  305.
Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms  

224.
Búðardalur  73, 273, 284.
Byggingar- og landnámssjóður  105, 171.
bæerskt öl  28–29, 41.
Bæjarblaðið  208.
Böðvar Högnason  174.
bökunardropar, kökudropar  12, 74, 113–114, 

117, 131, 162, 165, 168–169, 198, 235, 365.
Cabernet Sauvignon  324.
Café Karólína  263.
Café Rosenberg  60.
Café Royal  108.
calvados  335.
Campari  218, 237, 335–336.
Cannes  334.
Capacent Gallup sjá Gallup.
Carlsberg  68, 254, 256, 258, 334.
Chardonnay  324.
Chile  324, 332–333.

Christensen, W.  27.
Cleveland  188.
Coca-Cola  41–42.
cognac sjá koníak.
Cointreau, Max  334.
Dagbjartur Einarsson  82.
Dagsbrún  86.
Dalakofinn  160–161.
Dalasýsla, Dalir  32, 37, 51, 192.
Dalvegur  281.
Dalvík  61, 134, 280, 284.
Daníel Ágústínusson  223.
Danmörk  28–29, 31, 39, 51, 54, 56, 97, 105–

106, 130, 146, 149, 171, 181, 218, 228, 234, 
237, 258, 311, 316, 338, 359, 366.

Davíð Egilsson  355.
Davíð Oddsson  269, 292.
Davíð Scheving Thorsteinsson  241.
De danske spritfabrikker  266, 360.
Dettifoss  356.
Dickinson, W.H.C.  175.
Die Fidelen Münchener  263.
Dillon lávarður  268.
Djúpivogur  33.
dómsmálaráðuneytið  65, 76–77, 80, 110, 112, 

123–125, 127, 131, 153, 190, 317, 320, 367.
Dragháls  211–212, 214.
Drífa Hjartardóttir  311.
drykkjuskapur, ofdrykkja  19–24, 29–33, 

36–44, 49–50, 54, 60, 68, 81–83, 108, 124, 
129, 132–135, 137, 144–145, 149–150, 155–
156, 181–184, 188, 193, 228–229, 366–367.

Duus-hús  263.
Duusverslun  22.
Dvöl  167.
Dögg Pálsdóttir  293, 356.
EES-samningurinn  261, 265, 272–273, 296–

297, 310, 316, 335–336, 338, 341–346, 354, 
360, 371.

ESB sjá Evrópusambandið.
Eagle Security  271.
EFTA  260, 293, 336, 341–342, 345, 369.
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)  260, 293, 336, 

369.
Eggert Ólafsson  18–19, 212.
Egilsstaðir  269, 278, 282, 352.
Eiðistorg  263, 297.

Eimskipafélag Íslands  68.
Einar Ásmundsson  47–48.
Einar Bragi  89.
Einar I. Halldórsson  275.
Einar Ingimundarson  281.
Einar Kvaran  98.
Einar Ólafsson  164.
einkasala sjá áfengiseinkasala, 

Tóbakseinkasala ríkisins.
einkavæðing  13, 269, 273–274, 292, 294, 324, 

342–344, 354–355, 362, 365, 370–371.
Eistland  316, 338.
Eldhaka hf.  269–271.
Elías Mar  164.
Emil Björnsson  126.
Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands  

301.
Endurvinnslan hf.  254, 303, 356.
Engey  181.
Engeyjarsund  87.
Engihjalli  281.
England  41, 106, 149, 173, 268, 314.
Erling Edwald  213.
Erlingur Ólafsson  164.
Erlingur Pálsson  91.
ESA sjá Eftirlitsstofnun EFTA.
Eskifjörður  81, 89, 164, 208, 279.
Esso  284.
Evrópa  13, 18, 28–29, 32, 99, 106, 140, 145, 

174, 176, 195, 223, 256, 265, 289, 328, 330, 
332, 341, 345, 367.

Evrópska efnahagssvæðið sjá 
EES-samningurinn.

Evrópudómstóllinn  345.
Evrópusambandið (ESB)  315–316, 336, 338, 

341–343, 345, 360–361.
Eyjólfur Eysteinsson  344.
Eyrarbakki  37, 61, 78, 102, 135.
Eyrarrós (stúka)  185.
Fannborg  281.
Farsóttarhúsið  191.
Faxaflói  312.
Ferðafélag Íslands  291.
Ferðamálaráð  234.
Ferðaskrifstofa ríkisins hf.  269.
Félag íslenskra iðnrekenda  260.
Félag íslenskra stórkaupmanna  324, 343–344.
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félagsmálaráðuneytið  179.
Félagsmálastofnun Reykjavíkur  235.
Fimman  263.
Finnland  63–66, 107, 130, 176, 228, 237, 251–

252, 266, 270, 303, 311, 315–316, 325, 333, 
338, 341–346, 348, 358–361,366.

Finnur Fróðason  286.
Fiskifélagshúsið  117, 198.
Fjallasjóður  303, 305.
Fjallkonan  125–126.
Fjárhagsráð  144.
fjármálaráðuneytið  13–14, 117–118, 171, 225, 

253–254, 256, 259–261, 265, 268–269, 271, 
273, 280, 282, 291, 293–294, 302–304, 315, 
336, 342, 344, 358–359, 369–370.

Fjölnismenn  30–31.
Flatey  31, 34.
Fljótsdalshérað  37, 87–88.
Flóahreppur  334.
Flókadeild Kleppsspítala  183–184.
Flókagata  183, 188.
Flúðir  352.
Flöskuskeytið  304, 350.
Foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum  

262.
forsætisráðuneytið  320.
Forvarnasjóður  355, 368.
Fógetinn  238, 263.
Frakkastígur  90.
Frakkland  40, 54, 99, 130, 332–334.
Fram (blað)  87.
Fram  (íþróttafélag) 151
framleiðsla sjá áfengisframleiðsla, 

tóbaksframleiðsla.
Framsóknarflokkurinn  135, 145, 149, 164, 

169, 212, 222–223, 342.
Franzén-dómurinn  345.
Freeport-sjúkrahúsið  192, 328.
Freeportklúbburinn  192.
freyðivín  140, 166, 168, 331, 336.
Fréttabréf um heilbrigðismál  176, 226.
Friðrik Ásmundsson Brekkan  179.
Friðrik Sophusson  250, 293–294, 342, 370.
Fríhöfnin, fríhafnarverslun  11, 13–14, 239–

241, 248, 250, 256, 258, 264, 266, 286, 297, 
303–304, 310–311, 315–318, 328, 369.

Fræbblarnir  239.

Frøslid, Kjell  271.
Færeyjar  15, 21, 44, 49–50, 52, 55, 64, 237, 

316, 345, 358–360.
G.B. Bjartsýn  282.
G. Helgason & Melsted hf.  220.
Gallup  311, 324–326.
Galtalækur  38.
gambri  310–312.
Garðabær  208, 274, 313.
Garðar Gíslason  59, 172.
Garðheimar  275.
Garðskagi  313.
Gaukur á Stöng  238.
Gaukur Jörundsson  284.
Gautaborg  50, 175, 268.
Gámaþjónustan hf.  304.
Geir H. Haarde  284.
Geirsbúð  263.
Geitháls  127.
genever sjá sénever.
Gerda Stefánsson  215.
Gestur Guðmundsson  239.
Gestur Þorgrímsson  347–348.
Geysir  80.
gin  140, 166, 168, 249, 268–269, 313.
Gissur Bergsteinsson  123.
Gjallarhorn  102.
Glaumbær  229.
Glenmore Distilleries Company  266, 268–

270.
Glóbus hf.  220.
glussi 87,  129.
Godthaabsverslun  45.
Goðafoss  314.
Good-Templar  33.
Gorbatsjov, Mikhaíl  256.
Góðtemplarareglan, templarar, stúkur  24–25, 

29–37, 39, 49–50, 52, 57, 60–62, 68, 79, 81, 
107, 124, 133–134, 137, 148–149, 156, 161, 
180–181, 184–188, 195, 197, 201, 205–207.

Grafarvogur  192.
Gramsverslun  35.
Grand Hótel  198.
Grindavík  279–280.
Grindavíkurhraun  89.
Grímsnes  129.
Grundartangi  305.

Grund (elliheimili)  188.
Grýta  173.
Grænland  40, 237.
Guðbrandur Magnússon  112–113, 142, 164, 

196, 212, 360.
Guðjón Bjarnason  275.
Guðjón Guðlaugsson  42.
Guðjón Ólafur Jónsson  354.
Guðjón A. Kristinsson  311.
Guðlaugur Þór Þórðarson  284, 354.
Guðmundur Björnsson  33, 36, 54, 62, 68, 74, 

86, 88.
Guðmundur Eggerz  115.
Guðmundur Grímsson  246.
Guðmundur Guðmundsson  83.
Guðmundur Hannesson  32.
Guðmundur Jónsson  315.
Guðmundur Magnússon  269.
Guðmundur Pétursson  196.
Guðni Þór Ásgeirsson  188.
Guðni Einarsson  312.
Guðný Ársælsdóttir  208.
Guðrúnarstaðir  232.
Guðrún Guðjónsdóttir  275.
Guðrún Halldórsdóttir  160.
Guðrún Helgadóttir  250.
Guðrún Lárusdóttir  171, 181.
Guðrún Ögmundsdóttir  311.
Guðsgjafaþula  168, 232.
Gullbringusýsla  23.
Gullfoss  305, 355–356.
Gullfoss (skip)  150.
Gundersen-dómurinn  345.
Gunnar Eggertsson  123.
Gunnar Egilson  98.
Gunnar M. Magnúss  145.
Gunnarsholt  183, 188.
Gusfield, Joseph  264.
Gústav A. Jónasson  153.
Gúttó í Hafnarfirði  185.
Gylfi Ásmundsson  320.
Gæzluvistarsjóður  182–183, 188, 192, 194, 

368.
Hafnarfjörður  82, 109, 117, 121, 131, 184–

185, 203, 207, 209, 273, 302, 324, 347.
Hafnargata  207.
Hafnarstræti (Akureyri)  118.
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Hafnarstræti (Reykjavík)  115, 127, 160–161, 
181, 262–263.

Hafsteinn Þorvaldsson  252.
Hagstofa Íslands  150, 315, 318, 328.
Hagvangur hf.  250.
Halberg, J.G.  35.
Halldór Ásgrímsson  320.
Halldór Hermannsson  41.
Halldór Kristjánsson  269.
Halldór Laxness  168, 197, 232, 237.
Hallgeirsey  164.
Hamborg  18.
Hamraborg  281.
Hamran, Olav  15.
Handbók starfsmanna  300, 302.
Hannes Hafstein  39, 41, 55–56.
Hannes Thorarensen  118.
Hannibal Valdimarsson  148.
Haraldur Böðvarsson  206.
Havsteen, J.V.  118.
Hayden, Donna-Ann P.  270.
Hábær  229.
hárvötn, hármeðul  12, 69, 74, 86, 113, 117, 

130–131, 133, 162, 168–169, 235.
Háskólabíó 192, 225.
Háskóli Íslands  134, 171, 176, 213, 301, 348.
Hegningarhúsið  116, 181.
Heiðmörk  308.
Heiðrún  273, 276, 285, 288, 297–298, 304.
heilbrigðisráðuneytið  190, 305.
Heilbrigðisskýrslur  102–103.
heildsala  14, 96–97, 104, 112, 171, 173, 219, 

273, 291, 296–297, 310, 317, 342–345, 360–
363, 370–372.

Heilsuverndarstöð Reykjavíkur  183.
heimabrugg sjá brugg.
Heimili og skóli  344, 356.
Heimir Pálsson  276.
Heineken  304–305.
heit vín  129–131, 140, 142, 166, 168, 237.
Helga Unnur Jóhannsdóttir  300.
Helgi Hauksson  145.
Helgi Jónsson  294.
Helgi Tómasson  181.
Helkunduheiði  232.
Hellissandur  124.
Henninger-Bräu AG  259.

Henrichsen, Sigurd  174.
Hermann Jónasson  107, 140.
Hermann, Paul  42.
Heydalsá  25.
Heynesbók  19.
héraðsbönn  13, 146, 148, 153, 155, 157, 184, 

187, 195, 197, 201, 203, 205–207, 210, 274, 
365, 368.

Héraðsskógar  269–270.
Hildur Petersen  293–294, 356–357.
Hilmar Helgason  192.
Hjartavernd  225.
Hjálparnefnd stúlkna  184.
Hjörleifur Guttornsson  343.
Hljómplötuútgáfan hf.  225.
Holland  106, 173.258, 304.
Holsten-Brauerei AG  305.
Holtagarðar  276–277, 297.
Hooker, William  19.
Hornafjörður  134, 164.
Hornaflokkur Akureyrar  263.
Hornið  127.
Hólmavík  25, 37, 273, 280.
Hólmfríður Sigurðardóttir  300.
Hótel Borg  121–125, 131, 150–151, 166, 229, 

263.
Hótel Geysir  25.
Hótel Hekla  91, 126.
Hótel Holt  335.
Hótel Ísland  25–26, 35–36, 69, 117, 121, 

123–125.
Hótel Reykjavík  25, 35, 57, 62.
Hótel Saga  229.
Hótel- og matvælaskólinn  301.
Hringbraut  230.
Húsavík  208, 269, 278–279, 284, 352.
Hveragerði  173, 280, 284.
Hverfisgata  172, 174, 188, 200, 237.
Hvíta bandið  33.
hvítvín  140, 166, 168, 218, 237, 275, 331–

333.
hvítöl  51, 87.
Hæstiréttur  112, 261, 319–320.
Höfðahverfi  106.
Höfn í Hornafirði  134.
Höskuldur Eyjólfsson  91.
Höskuldur Jónsson  252, 255, 258, 261, 269, 

275, 279–280, 286, 288, 290–295, 303–305, 
308, 323, 341–342, 347, 355–356, 358, 370.

Icelandic American Association  270.
Icy of Iceland  267.
iðnaðaráfengi  51, 53, 70, 72–73, 79, 82, 

84–86, 95, 97, 110, 117, 128–129.
iðnaðarráðuneytið  256, 369.
ilmvötn  69, 74, 86, 113, 117, 131, 162, 168, 

198, 235.
Imsland, T.L.  282.
Indland  341.
Indriði Einarsson  32, 60.
Indriði G. Þorsteinsson  168.
Inga Hafsteinsdóttir  262.
Ingólfstorg  26, 35.
Ingólfur  28–29, 41, 43, 46, 55, 57, 63.
Ingvar Pálmason  145, 164.
Innkaupastofnun ríkisins  258, 269.
ÍM Gallup sjá Gallup.
ÍR  151
Írland  268, 318.
Ísafjarðardjúp  76.
Ísafjörður  26, 78, 88, 109–110, 120–121, 123, 

131–132, 137, 148, 180, 196, 203, 205–206, 
253, 278, 280.

Ísafold  23, 27, 32, 35–36, 39–40, 48, 50, 
52–54, 55, 57–58, 68.

Íslendingasögur  18.
Íslensk endurtrygging hf.  270.
Íslensk-ameríska verzlunarfélagið  220.
Íslensku gæðaverðlaunin  347, 352–353, 363.
Íslensku vefverðlaunin  352.
Ítalía  240, 272, 332–333.
Ívar J. Arndal  14, 291–292, 295–296, 305–

306, 309, 343, 352, 355–358, 371.
Íþróttasamband Íslands  186, 220.
Jacobsen, Elin Súsanna  15.
Jakob Möller  80.
Jarðboranir hf.  269.
Jason Steinþórsson  300.
Johannsson, Lennart  15.
Jóhann Hlíðar Harðarson  356.
Jóhann G. Jóhannsson  225.
Jóhann Jósepsson  128–129.
Jóhann G. Möller  153, 156, 171–172.
Jóhann Steinsson  292, 357.
Jóhannes Bergsveinsson  208, 320.
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Vínbúðin ÁTVR

Í bókinni Engin venjuleg verslun er fjallað um sögu Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Í fyrsta 
hluta er ítarlega greint frá þeim átökum sem urðu um sölu áfengis og síðar áfengisbann á ofanverðri 
19. öld og fyrri hluta 20. aldar. Þar koma við sögu bannmenn og andbanningar, þefarar og smygl-
arar, kogari og pólitúr. Í þessum hluta er jafnframt greint frá stofnun Áfengisverslunarinnar og 
síðar Tóbakseinkasölunnar. Afnám áfengisbannsins er vitaskuld einnig umræðuefni. Í öðrum hluta 
er fjallað um ólík viðhorf til áfengislaganna, sem sumir vildu herða en aðrir rýmka, og helst leyfa 
sölu á áfengu öli. Hlutverk Áfengisverslunarinnar og Tóbakseinkasölunnar fyrir þjóðarbúskapinn 
kemur við sögu, svo og framleiðsla á áfengi, hárvötnum, bökunardropum og tóbaksvörum. Breytt 
viðhorf til áfengisvarna er einnig umfjöllunarefni. Í þriðja hlutanum hverfist frásögnin mest um 
fyrirtækið og breyttar aðstæður í samfélaginu. Ítarleg umfjöllun er um afnám bjórbannsins 1989. 
Rætt er um sölu á framleiðsludeild fyrirtækisins og þegar gömlu áfengisútsölunum var gjörbreytt 
og þær gerðar að nútímalegum vínbúðum. Einnig er fjallað um umræður um að gera víðtækar 
breytingar á fyrirtækinu með því að leggja af smásöluverslun þess að hluta eða öllu leyti. 
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