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Formáli 
 

Rannsóknarverkefni þetta er B.S.c verkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík sem unnið var 

á haustönn 2014. Höfundur er Selma Björk Petersen. Viðfangsefni rannsóknarinnar er opinbert 

eftirlit með matvælafyrirtækjum á Íslandi og hvort umfang og kostnaður við að uppfylla kröfur 

opinberra eftirlitsaðila hefur áhrif á samkeppnisstöðu íslenskra matvælafyrirtækja í 

frumframleiðslu. Áhugi málefninu kviknaði í raun við eldhúsborðið heima þegar þrír 

fjölskyldumeðlimir tóku við rekstri kjötvinnslu á höfuðborgarsvæðinu. Reksturinn gekk 

ljómandi, samskipti við birgja og viðskiptavini gengu snuðrulaust sem og starfsmannahald. En 

málið vandaðist þegar kom að eftirlitsiðnaðinum, þar var á ferðinni málaflokkur sem stöðugt 

kom á óvart. Kröfur um innra eftirlit, rekjanleika, áhættumat og gæðahandbækur vafðist fyrir. 

Ekki var alltaf ljóst hvað eftirlitsaðilar voru að fara fram á. Upplýsingar lágu ekki á lausu og 

eftirlitsaðilar tregir til að aðstoða. Ómældar vinnustundir fóru í að lesa sig í gegnum lög og 

reglugerðir til að reyna að átta sig á til hvers væri ætlast. Getur verið að regluverkið sé litlum 

fyrirtækjum sem eru að byrja í rekstri ofviða. Er það í raun krafa af hálfu eftirlitsaðila að við 

stofnun fyrirtækja í matvælavinnslu sé nauðsynlegt að kaupa utanaðkomandi sérfræðiaðsstoð 

með tilheyrandi kostnaði eða eru góðir starfshættir, virkt innra eftirlit, áhættugreining og 

greining mikilvægra stýrisstaða eitthvað sem allir sæmilega skynsamir einstaklingar eiga að 

komast í gegnum með léttum leik. 

Höfundur vill þakka Hrefnu Sigríði Briem forstöðumanni B.S.c námsins fyrir hvatningu 

og fyrir að minna höfund á að fræðaheimurinn er ferkantaður en ekki kringlóttur. Einnig vill 

höfundur þakka Guðnýju Láru Petersen og Ellerti Gissurarsyni fyrir alla hjálpina. 
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Útdráttur 
 

Markmið rannsóknarverkefnisins var að kanna opinbert eftirlit með matvælafyrirtækjum á 

Íslandi og hvort umfang og kostnaður við að uppfylla kröfur opinberra eftirlitsaðila hefur áhrif 

á samkeppnisstöðu íslenskra matvælafyrirtækja í frumframleiðslu. Skoðuð er saga 

matvælaeftirlits, alþjóðlegar samþykktir og samvinna. Hvernig breytingar á sviði 

samskiptatækni og flutninga hafa aukið viðskipti með fersk matvæli milli landa. Hvernig aukin 

viðskipti milli landa hafa orðið til þess að almenningur gerir auknar kröfur til upplýsinga um 

uppruna og öryggi matvæla. Skoðað er hvað er áhættumiðað innra eftirlit, HACCP og afhverju 

hefur sú aðferð orðið viðurkenndasta og útbreiddasta aðferð í heiminum við að tryggja öryggi 

og hollustuhætti í matvælavinnslu. Sem aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið 

bar Íslandi að innleiða matvælalöggjöf Evrópusambandsins og með samþykki laga nr. 

143/2009 var endurskoðuð matvælalöggjöf Evrópusambandsins samþykkt hér á landi með 

reglugerð nr. 102/2010. Matvælastofnun ber hitann og þungan af matvælaeftirliti á Íslandi en 

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna koma einnig að málaflokknum. Skoðunarhandbók 

Matvælastofnunar skýrir hvernig fyrirtæki í frumframleiðslu eru flokkuð og hvernig umfang 

matvælaeftirlits fer eftir ýmsum áhættuþáttum í framleiðslunni. Með það að markmiði að greina 

umfang matvæla eftirlits hjá íslenskum fyrirtækjum í frumframleiðslu var könnun send til 112 

fyrirtækja. Niðurstöður úr svörum sem bárust fá 49 fyrirtækjum er engin munur eftir stærð 

fyrirtækja þegar kemur að tímafjölda sem starfsmenn fyrirtækjanna inna af hendi við að 

framfylgja kröfum um innra eftirlit, áhættugreiningu og utanumhald og skráningu á 

gæðakerfum. Lítil fyrirtæki með fáa starfsmenn og litla framleiðslu verja jafnmörgum 

klukkustundum í gæðaeftirlit og stór fyrirtæki með mikla framleiðslu. Samkvæmt könnuninni 

þurfa lítil og meðalstór fyrirtæki fremur að kaupa utanaðkomandi sérfræðiþjónustu til að setja 

upp gæðakerfið og viðhalda því. Óhjákvæmileg leggur þessi fasti kostnaður hlutfallslega meiri 

byrði á lítil fyrirtæki heldur en stór fyrirtæki. Þar að leiðandi getur reynst erfitt fyrir lítil 

fyrirtæki að komast inná markað þar sem stærðarhagkvæmni skiptir miklu máli. 
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Inngangur 
 

Breyttar aðstæður í þjóðfélögum hafa orðið til þess að almenningur hefur meiri áhuga á og gerir 

auknar kröfur um að hægt sé að ganga að réttum og nákvæmum upplýsingum um uppruna og 

næringargildi fæðu. Aukinn áhugi er einnig hjá almenningi á samspili fæðu og heilbrigðis. 

Neysluvenjur hafa breyst, hraði í nútíma samfélögum veldur því að neytendur eru í mun minna 

mæli að útbúa mat frá grunni. Það hefur ýtt undir aukna eftirspurn eftir tilbúnum réttum eða 

matvælum sem hafa lítinn eða stuttan undirbúningstíma og eru svo til tilbúin til matreiðslu. 

Almenningur þarf að geta treyst því að þeir sem útbúa vöruna viðhaldi ítrasta hreinlæti og noti 

engin heilsuspillandi efni við framleiðsluna. Krafa um öruggari fæðu er þar af leiðandi háværari 

og neytendur eru meira á varðbergi varðandi sjúkdómsvaldandi aðskotaefnum eða örverum í 

matvælum. 

Viðskiptahættir með ferska matvöru hafa einnig breyst jafnt og þétt frá lokum seinni 

heimstyrjaldar. Frá því að vera framleiðsla á ferskri matvöru svo til eingöngu fyrir markað í 

heimalandi í það að framleiðendur horfa á heilu svæðin eins og Evrópu eða Bandaríkin eða 

jafnvel allan heiminn sem markaðssvæði sitt. Tækni við kælingu matvæla, auknar og hraðari 

samgöngur og bylting í samskiptatækni hafa gert viðskipti milli landa með fersk matvæli mun 

auðveldari. En að sama skapi geta örverusýkingar borist auðveldlega milli landa með 

matvælum (Lynch, Tauxe og Hedberg, 2009). Vörur eins og ferskt kjöt, fiskur, grænmeti og 

ávextir eru fluttir heimshorna á milli með flugfrakt. Matvöruverslun á Íslandi segir á heimasíðu 

sinni „Ávextir og grænmeti koma daglega með flugi frá New York til að tryggja ferskleika og 

gæði“ („Kostur Dalvegi“, e.d.) og í umfjöllun á mbl.is frá því í janúar 2014 segir „að ferskur 

fiskur getur verið kominn á disk neytenda hvort sem er í Ameríku eða Evrópu innan við tveggja 

sólarhringa frá því að hann er veiddur“ („Viðskipti“, e.d.). Til að tryggja neytendum örugg 

matvæli hafa stjórnvöld og neytendur kallað eftir því að eftirlit með matvælum sé samræmt 

milli landa. Einnig að reglur um viðmiðunarmörk á örverum eða öðrum sjúkdómsvaldandi 

efnum séu samræmd þannig að neytendur geti treyst því að matvæli séu örugg til neyslu sama 

í hvaða ríki þau voru framleidd. Ógrynnin öll af lögum, reglugerðum og framleiðsluviðmiðum 

hafa verið settar af stofnunum eins og Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO), Matvæla- og 

landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO) og Evrópusambandinu. Þar sem Ísland er 

aðili að þessum alþjóðastofnunum og að Evrópusambandinu gegnum EES samninginn þá eru 

íslensk matvælafyrirtæki í frumframleiðslu ekki undanþegin þeim reglum  
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og viðmiðum sem sett hafa verið á alþjóðavísu. Opinberir eftirlitsaðilar eiga að tryggja að 

fyrirtæki á Íslandi fari að settum lögum og reglum. Rannsóknarspurning er:  

Hvort kostnaður við að uppfylla kröfur opinberra eftirlitsaðila hefur áhrif  

á samkeppnisstöðu íslenskra matvælafyrirtækja í frumframleiðslu.  

Til að svara þeirri spurningu verður lagaumhverfi matvælafyrirtækja á Íslandi skoðað sem og 

alþjóðasamþykktir varðandi frumframleiðslu á matvælum. Einnig hvernig eftirlitinu er háttað 

og hverjir eru opinberir eftirlitsaðilar á Íslandi.    

 

Matvælaeftirlit 

 

Áhrif örvera eða aðskotaefna 

Í raun er ekki vitað hversu mikil heildaráhrif örverur og/eða aðskotaefni í matvælum hafa á 

heilsu fólks. Ekki eru til nákvæmar upplýsingar um það hversu margir veikjast og deyja í 

heiminum á ári hverju af sjúkdómsvaldandi örverum í matvælum, hvernig og hversu mikil áhrif 

örverur eða aðskotaefni í matvælum hafa á heilsu fólks þegar  til lengri tíma er litið, né eru til 

upplýsingar um hversu mikil efnahagsleg byrði þessir sjúkdómar eru fyrir einstakar þjóðir 

(Antle, 1999; World Healt Organization [WHO], e.d.). Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) áætlar að milljónir manna veikist í heiminum á hverju ári og um það bil 2,2 milljón 

deyi vegna örvera í matvælum eða vatni („Programmes“, e.d.). Í Bretlandi er áætlað að um 1 

milljón manna veikist á hverju ári af örverum í matvælum og að það kosti breskan efnahag um 

2 billjónir punda á hverju ári (Udakis, 2011). Samkvæmt Matvælastofnun Íslands eru árlega 

skráð hjá Landlæknisembættinu 2.000 til 5.000 tilfelli bráðrar iðrasýkingar hér á landi sem ekki 

eru staðfestar með örverugreiningu.  

Sjúkdómar sem orsakast af örverum í matvælum má skipta í tvo flokka, annars vegar 

matareitranir sem stafa af neyslu matvæla þar sem bakteríur hafa náð að fjölga sér og mynda 

eiturefni, hins vegar matarsýkingar sem orsakast af neyslu matvæla sem hafa mengast af 

sjúkdómsvaldandi bakteríum eða veirum. Algengustu matarsýkingar hérlendis af völdum 

baktería eru Campylobacter og Salmonella sýkingar en  árlega greinast um 100-200 tilfelli af 

hvorri sýkingunni. Nóróveirusýkingar eru einnig töluvert algengar en um 100-200 tilfelli 

greinast á ári hverju (Matís, 2010). 

Árið 2006 setti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sér það markmið að gera úttekt á 

aðskotaefnum og sjúkdómsvaldandi örverum í matvælum og vatni. Markmiðið var að rannsaka 

heildarsjúkdómsbyrði af völdum sýktra matvæla eða vatns eftir aldri, kyni eða búsetu fólks 
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með það að leiðarljósi að auka vitund stjórnvalda og til að auka ábyrgðarskuldbindingu meðal 

ríkja heims við að innleiða alþjóðareglur og staðla um meðferð og framleiðslu matvæla. Einnig 

að hvetja stjórnvöld til að reikna með þeim þjóðhagslega ábata sem felst í því að koma í veg 

fyrir sýkingar vegna matvæla til dæmis með aukinni fræðslu og eftirliti (Havelaar o.fl., 2013). 

Lokaskýrsla Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er væntanleg árið 2015. 

 

Alþjóðasamþykktir og viðmiðanir 

Til að bregðast við auknum viðskiptum með matvæli milli landa tóku 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 

þjóðanna (FAO) höndum saman árið 1963 og settu á stofn sameiginlega nefnd The Codex 

Alimentarius Commission (CAC). Þessari nefnd var ætlað að koma á alþjóðlegum 

viðmiðunarreglum um matvæli. Markmið nefndarinnar er að vernda heilsu neytenda og tryggja 

sanngjörn viðskipti með matvæli (WHO og FAO, e.d.). Í Gatt samkomulaginu frá 1994 var 

stigið skref til samræmingar á hollustuháttum og notkun aukaefna. Samkomulagið miðaði að 

því að minnka viðskiptahömlur milli landa. Aðildarlöndum er leyft að setja sjálf 

viðmiðunarmörk en mörkin verða að vera gegnsæ, byggð á vísindalegum grunni og sömu 

viðmið verða að gilda fyrir innlenda framleiðslu sem og innflutning (Unnevehr og Jensen, 

1999).  

186 ríki eru aðilar að CAC og ein ríkjasamtök (EU). Árið 2003 sameinuðust aðildarríki 

Evrópusambandsins um allsherjaraðild að CAC. Ísland hefur verið aðili að CAC síðan 1970 

(WHO og FAO, e.d.). CAC setur aðildarríkjum sínum ekki lög eða reglugerðir  heldur 

leiðbeinandi viðmiðanir um allt sem viðkemur matvælum. Meðal annars um innihald, 

merkingu, aukaefni, örverumagn og meðhöndlun matvæla. Codex viðmiðanir eru í mörgum 

ríkjum notaðar sem grunnur að matvælalöggjöf. Hreinlætis- og hollustuviðmið Codex miða að 

því að tryggja aðildarríkjum CAC örugg viðskipti með matvæli. Útflytjendur vita til hvers er 

ætlast af þeim og innflytjendur eru öruggari með að varan uppfylli skilyrði um heilbrigði og 

hollustu.  

 

Viðmiðunarreglur Codex Alimentarius 

Megin viðmiðunarreglur Codex miða að því að leggja grunn að því að tryggja hollustu og 

hreinlæti í meðferð matvæla og ætti að nota ásamt góðum starfsháttum og viðmiðunarstöðlum 

varðandi fjölda örvera í matvælum. CAC mælir með því að við matvælavinnslu sé fylgt 

leiðbeiningum um áhættumiðað innra eftirlit (HACCP) til að auka öryggi matvæla allt frá 
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haga/hafi til maga. Aðferðir við áhættumiðað virkt innra eftirlit og greiningu mikilvægra 

stýrisstaða samkvæmt meginreglum Codex er alþjóðlega viðurkennt sem nauðsynlegt tæki til 

að tryggja neytendum örugg matvæli (World Healt Organization [WHO] og Food and 

Argiculture Organization of the UN [FAO], 2009). 

 

Markmið  viðmiðunarreglna  Codex varðandi hollustu og hreinlæti í matvælavinnslu: 

a. Skilgreina og þekkja þau meginatriði sem eru nauðsynleg til að viðhalda hreinlæti og 

öryggi í gegnum alla matvælaframleiðslukeðjuna með það að markmiði að tryggja að 

matvæli séu örugg og henti til neyslu. 

b. Mæla með áhættumiðuðu virku innra eftirliti sem leið til að tryggja öryggi matvæla. 

c. Skilgreina og þekkja hvernig að á innleiða þessar reglur.  

d. Gefa út leiðbeininga staðla sem gagnast öllum þrepum í matvælaframleiðslukeðjunni 

til að greina hvort og hvar sé þörf á auknu hreinlæti í keðjunni (World Healt 

Organization [WHO] og Food and Argiculture Organization of the UN [FAO], 2009).  

Ríkisstjórnir hafa í auknum mæli innleitt lög og reglugerðir sem samræmast viðmiðunarreglum 

Codex Alimentarius um áhættugreiningu og innra eftirlit HACCP. Bandaríkin hafa innleitt 

slíka reglugerð í áföngum frá árinu 1994. Evrópusambandið lagði grunn að slíkri reglugerð 

með European Union Directive 93/43 sem gekk í gildi 1995. Endurskoðaðar reglugerðir 

Evrópusambandsins nr. 852/2004, 853/2004 og 882/2004 kveða á um virkt innra eftirlit og 

áhættugreiningu í matvælaiðnaði innan landa EES. 

Innleiðing þessara reglugerða Evrópusambandsins sem kveða á um að öll matvæla- 

fyrirtæki taki upp innra eftirlit og noti áhættugreiningu á öllum stigum framleiðslunnar hefur 

án efa haft mikil áhrif á íslensk framleiðslufyrirtæki. Eins og kemur fram í skýrslu Taylors, 

HACCP in small companies: benefit or burden (2001), hefur stórum fyrirtækjum í Bretlandi 

sem þó hafa yfir að ráða tækniþekkingu, mannauð og fjármunum reynst erfitt að innleiða 

HACCP hvað þá  litlum fyrirtækjum, þar hefur innleiðingin jafnvel reynst óyfirstíganleg.  

 

Hvað er HACCP? 

Skammstöfunin HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) er það sem almennt kallast 

áhættugreining eða áhættumat. Að nota áhættugreiningu við matvælaframleiðslu er rakið allt 

aftur til ársins 1960, aðferðin var fyrst notuð til að tryggja það að matvæli sem geimfarar tóku 

með sér í geimferðir væru 100% örugg (Mortimore og Wallace, 1994).  
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Áhættugreining hefur á skömmum tíma orðið þekkt aðferð í matvælaiðnaðinum til að 

reyna með öllum ráðum að tryggja öryggi, hreinlæti og góða framleiðsluhætti ( HACCP, 2004).  

Áhættugreining gengur út á það að greina þá „staði“ í framleiðsluferlinu sem bera áhættu og 

sem mest þörf er á að fylgjast með og skrá. Markmiðið er að reyna að koma í veg fyrir og að 

fyrirbyggja mistök í framleiðslu frekar en að taka sýni úr framleiðslu eftir á og þurfa þá að 

endurvinna eða jafnvel að henda hluta framleiðslu (ICMSF, 1988 er í The economic 

implications of). Reynslan sýndi að þrátt fyrir að sýni væru tekin úr framleiðslu eftir á þá var 

alltaf eitthvað af menguðum vörum sem slapp framhjá eftirliti og að menguð matvæli voru 

jafnvel komin til neytenda áður en niðurstöður úr sýnum voru ljós. Viðmiklar E.coli sýkingar 

í Bretlandi árið 1996 og 2005 styrktu stjónvöld í því að auka kröfur um að öll fyrirtæki í 

frumframleiðslu tækju upp virkt innra eftirlit með áhættugreiningu HACCP (Pennington, 

2009). Fyrirtæki sem ætla að koma upp virku innra eftirliti og áhættugreiningu þurfa að hafa í 

huga sjö grundvallaratriði við innleiðingu á HACCP. 

1. Stunda áhættugreiningu: Meta hvar í framleiðsluferlinu er líklegt að áhætta geti skapast 

og skrá þau skref í framleiðslunni þar sem marktækur skaði gæti orðið og lýsa með 

hvaða stýriaðgerðum er hægt að takmarka eða koma í veg fyrir skaðann. 

2. Ákvarða mikilvæga stýrisstaði (MSS) (e. Critical Control Points (CCP))  í framleiðslu- 

ferlinu: MSS er staður í framleiðsluferlinu þar sem með stjórnun eða vöktun er hægt að 

minnka eða koma í veg fyrir að áhætta skapist. Til að finna MSS staði ber að nýta sér 

HACCP ákvörðunartréð. 

3. Ákvarða viðmiðunarmörk fyrir hvern MSS: Viðmiðunarmörk geta verið hámarks/ 

lágmarks líffræðileg- eða efnafræðileggildi, staðlar eða fyrirmæli sem verður að mæla 

fyrir hvern MSS til að greina og koma í veg fyrir að eitthvað hafi farið úrskeiðis. 

Mælikvarðar við MSS eru oftast hitastig, tími, rakastig, sýrustig eða skynmat. Viðmið 

skulu vera studd reglugerðum eða viðurkenndum rannsóknum.  

4. Mæla og/eða fylgjast með öllum MSS: Setja upp verkferla við hvern MSS, hvernig, 

hvenær og hversu oft á að framkvæma mælingu eða taka sýni og hver er ábyrgur fyrir 

mælingunni. 

5. Ákvarða úrbætur ef mælingar á MSS sýna frávik frá viðmiðum: Skrifleg fyrirmæli um 

hverning á að bregðast við til að vara sem sýnir hættuleg frávik fari ekki á markað og 

einnig hvernig á að fyrirbyggja að frávik mælist í framtíðinni.  

6. Koma á fót aðferð sem staðfestir að áhættukerfið er að virka: Setja upp skriflegar 

verklagsreglur og/eða gátlista hvernig framkvæma skuli innri úttekt til að sannprófa að 
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áhættukerfið virkar. Hafa í huga að ef framleiðsla breytist þarf að uppfæra og aðlaga 

HACCP kerfið að hugsanlegum hættum í ferlinu. 

7. Koma á fót skráningarkerfi og varðveislu gagna: Skrá skal alla hluta HACCP kerfisins 

þannig að verklagsreglur séu ljósar, hver ber ábyrgð á hverjum MSS og hver eru 

viðmiðunarmörk. Einnig þarf að varðveita mæligögn MSS eitt ár umfram þann tíma 

sem geymsluþol vöru er eða samkvæmt lögum þar um (European Commission, 2005a). 

 

Sp.1 Er nú þegar mæling eða önnur ráðstöfun til 

að fyrirbyggja skilgreinda hættu  á þessum 

stað í vinnsluferlinu? 

Gæti styrkur mögulegrar hættu farið yfir 

viðmiðunarmörk eða gæti möguleikar á  

krossmengun við þekkta áhættuþætti farið yfir 

ásættanleg mörk?  

Kemur þessi ráðstöfun til með að draga úr 

eða koma í veg fyrir hættu? 

Munu síðari vinnsluþrep eyða skynjaðri áhættu eða 

draga úr líkum á hættu? 

 

Já 
Nei 

Nei 

Nei 

Er eftirlit með þessu 

vinnsluþrepi nauðsynlegt m.t.t. 

öryggis? 

Já 

Ekki MSS 

Já 

Breyting á 

vinnsluþrepi, ferli     

eða vöru nauðsynlegt 

Nei 

Nei Já 

Já 

Mikilvægur stýrisstaður 

Ekki MSS 

Ekki MSS 

Stopp 

Stop

p 

Stop

p 

Sp.4 

Sp.3 

Sp.2 

Mynd 1. HACCP ákvörðunartré  (WHO og FAO, 2009, bls.32). 
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Af hverju reglugerðir? 

Opinber afskipti og setning reglugerða í matvælaiðnaði geta verið réttlætanleg því hvati 

framleiðslufyrirtækja til innra eftirlits er misjafn. Framleiðendur geta einnig verið misjafnlega 

í stakk búnir til að ganga úr skugga um að vara sé örugg. Þeir sem eru frumframleiðendur í 

kjöt- eða fiskiðnaði hafa minni hvata til að sinna innra eftirliti vegna þess að þeirra vara er í 

raun ekki seld undir ákveðnum vörumerkjum heldur oftar sem hráefni. Þess vegna hefur þótt 

nauðsynlegt í flestum ríkjum að setja opinberar reglur um innra eftirlit. 

Að tryggja örugg matvæli er ekki aðeins hagsmunamál neytenda heldur einnig 

stjórnvalda. Matvæli sem eru ekki örugg til neyslu vegna aukaefna eða sjúkdómsvaldandi 

örvera geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir neytendur og kostað samfélög mikla fjármuni í 

formi læknisaðstoðar og lyfja. Að ógleymdu vinnutapi og þjáningum þeirra sem veikjast vegna 

matarsýkinga eða eitrana. Fjárhagslegt tjón af völdum örvera í matvælum er ekki eingöngu 

bundið við einstaka fyrirtæki sem veldur skaða heldur geta víðtækar matarsýkingar haft áhrif á 

heilu atvinnugreinarnar og valdið efnahagslegum erfiðleikum heilla ríkja vegna viðskiptataps. 

Svo sem vegna minnkandi útflutnings, samdráttar í ferðamannaiðnaði sem hefur bein áhrif á 

atvinnustig. Það sýnir að það getur verið allra hagur að setja viðmiðunarreglur og auka eftirlit 

með mætvælum. 

 

Af hverju HACCP? 

Hvaða leiðir hafa opinberir aðilar til íhlutunar í matvælaframleiðslu til að tryggja sem best 

öryggi borgaranna? Ein leið er að byggja eftirlitið upp á sýnatökum úr framleiddri vöru hin 

leiðin er að skylda framleiðslufyrirtæki til að stunda virkt innra eftirlit með áhættugreiningu. 

Mikill kostnaður fylgir því að taka ógrynnin öll af sýnum úr framleiddri vöru. Til að greina 

allar örverur og aðskotaefni þarf að rannsaka sýnin af fagfólki á þar til gerðum 

rannsóknarstofum. Þegar niðurstaða er ljós er matvara oftar en ekki komin í umferð og skaðinn 

er skeður. Það er jú hægt að finna sökudólginn en eftir situr að neytendur hafa orðið fyrir skaða. 

Með virku innra eftirliti með HACCP og með greiningu mikilvægra stýrisstaða ,MSS er reynt 

að koma í veg fyrir að skaði geti orðið. Ef HACCP er rétt uppsett og framfylgt af samviskusemi 

eru mun meiri líkur á að áhætta sé fyrirbyggð eða finnist í framleiðsluferlinu. 

Innleiðing á HACCP í matvælaiðnaði hefur fyrst og fremst haft það markmið að auka 

öryggi neytenda en einnig til að auðvelda sölu á matvælum milli landa.  Einnig horfa stjórnvöld 

til þess að með því að festa HACCP í lögum og reglugerðum þá er verið að færa kostnaðinn af 
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eftirlitinu frá opinberum aðilum til fyrirtækjanna sjálfra. Virkt innra eftirlit miðar að því að 

koma í veg fyrir að skaðleg efni berist í matvæli eða fjölgun örvera. Mun ódýrara er fyrir 

opinbert eftirlit að fylgjast með því að HACCP sé virkt og að MSS séu skráðir heldur en að 

senda ómælt magn af sýnum í rannsókn. Ef innra eftirlit er rétt framkvæmt og skráning í lagi 

þá minnkar fjöldi sýna sem þarf að taka að því gefnu að viðmið á MSS hafi haldist. 

 

Kostir og gallar við innleiðingu HACCP 

Kostnaðargreining sýnir að kostnaður er verulegur við að setja upp virkt innra eftirlit og 

áhættumat hjá fyrirtækjum í frumframleiðslu en í hlutfalli við heildar framleiðslukostnað 

frumframleiðsluiðnaðarins er hann hógvær (Jensen, Unnevehr og Gomez, 1998; Unnevehr og 

Jensen, 1999). Þrátt fyrir þann ávinning sem hlýst af því að innleiða samræmdar reglugerðir 

varðandi matvælaframleiðslu og þá ákvörðun um að HACCP nálgun í matvælaframleiðslu sé 

það sem kemur sér best fyrir neytendur og samfélagið þá geta kröfurnar sem reglugerðirnar 

setja á fyrirtæki í matvælaframleiðslu leitt til samþjöppunar á markaði og fækkunar fyrirtækja 

sér í lagi í frumframleiðslu. Fjárfesting og uppbygging tækniþekkingar sem þarf til að innra 

eftirlit virki er auðveldari í stærri fyrirtækjum í krafti stærðarhagkvæmni (MacDonald og 

Crutchfield, 1996; Unnevehr og Jensen, 1999). Litlum fyrirtækjum getur jafnvel reynst ofviða 

að standa undir slíku. Erfiðleikar hjá litlum fyrirtækjum við að innleiða HACCP  koma til vegna 

takmarkaðra fjármuna, tækni, upplýsingabrests og skorts á mannauði (World Healt 

Organization [WHO] og Food and Argiculture Organization of the UN [FAO], 2006). Þetta 

getur haft þær afleiðingar að samþjöppun verður meiri í frumframleiðslugeiranum, aðgangs- 

hindranir verða óyfirstíganlegar þannig að verulega erfitt verður fyrir ný fyrirtæki að komast 

inná markað. Við það minnkar óhjákvæmilega samkeppnin á markaði með hættu á hærra verði 

(Unnevehr og Jensen, 1999).  Það er því augljóst að ef lítil fyrirtæki eru í erfiðleikum með að 

uppfylla og fylgja reglugerðum þá er aðgönguhindrun fyrir lítil fyrirtæki inná markað í 

frummatvælavinnslu há. 

 

Ókostir  

Samkvæmt rannsókn Gormley um innleiðingu HACCP  innan Evrópu og rannsókn Mortlock, 

Peters og Griffith innleiðingu í Bretlandi og vísað er til í grein Taylors (2001), þá eru lítil 

fyrirtæki ólíklegri heldur en stærri fyrirtæki til að tileinka sér áhættugreiningu. Stjórnendur og 

eigendur minni fyrirtækja sjá sér ekki alltaf hag í innleiðingunni. Þeim finnst að of miklir 
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fjármunir og mannafli fari í að sinna regluverkinu og í það að reyna að skilja til hvers er ætlast 

fremur en að fyrirtækið geti haldið áfram að einbeita sér að framleiðslunni. Þeir trúa því að þeir 

séu að framleiða örugga vöru og sumir hafa jafnvel verið í matvælaframleiðslu í mörg ár án 

áfalla (Taylor, 2001). Stærri fyrirtæki sem voru fyrir á markaðnum höfðu mörg hver tileinkað 

sér Gámes kerfi sem er í raun fyrirrennari HACCP og höfðu forskot að því leyti fram yfir litlu 

fyrirtækin (Dzwolak, 2014). Eins og vísað er til í grein Taylors (2001), þá leiðir rannsókn Holts 

frá 1999 það í ljós að stæsti áhrifavaldur þess hvernig til tekst með innleiðingu HACCP er 

ráðning sérhæfðs starfsmanns til að innleiða og sjá um gæðastjórnun og áhættugreiningu. Stærri 

fyrirtæki hafa fremur en lítil fyrirtæki, yfir að ráða starfsmanni sem eingöngu sér um gæðamál. 

Starfsmaðurinn getur þá einbeitt sé að því að finna lausnir, læra regluverkið, miðla til annarra 

starfsmanna, halda utanum skráningar og slíkt. Erfitt getur verið fyrir fyrirtæki þá sér í lagi 

minni fyrirtæki að fá til baka þann kostnað sem leggja þarf í við innleiðingu og til að viðhalda 

HACCP. Þar af leiðandi getur hvatinn til þess að innleiða áhættumat og innra eftirlit verið 

hverfandi. Starfsleyfi í frumframleiðslu fæst þó ekki nema að settum skilyrðum um innra eftirlit 

og áhættugreiningu og opinberir eftirlitsaðilar fylgja relgunum eftir.  

Hér á Íslandi verður opinbera eftirlitið viðameira og kostnaðarsamara eftir því sem 

fyrirtækið fær fleiri athugasemdir. Athugasemdir þýða að fyrirtækið stendur sig ekki í að 

innleiða innra eftirlit og/eða nær ekki að vinna eftir áhættugreiningu. Eftirlitið verður óvinur 

sem erfitt er að gera til hæfis. Ólíklegt er að lítil fyrirtæki geti sett upp HACCP og látið það 

virka án utanaðkomandi sérfræðiaðstoðar og rannsóknir sýna að þótt fenginn sé utanaðkomandi 

sérfræðingur til að setja upp kerfið þá þarf starfsfólk að fá mikla þjálfun til að kerfið virki sem 

skyldi. Mestu skiptir til að ná árangri við uppsetningu og innleiðingu er að fyrirtækið hafi yfir 

að ráða starfsmanni sem eingöngu sinnir gæðaeftirliti svo sem skráningu, greiningu mikilvægra 

stýrisstaða og þjálfun og eftirfylgni (Taylor, 2001; Wallace, Holyoak, Powell og Dykes, 2014).  

 

Kostir 

Kostirnir við að leggja í vinnu við að innleiða HACCP og gera það vel virkt er það augljósa að 

það minnkar líkurnar á örverusýktum matvælum frá framleiðandanum. Kostnaður vegna slíks 

óhapps getur riðið fyrirtækjum að fullu svo ekki sé minnst á þær þjáningar og leiðindi sem það 

veldur þeim neytendum sem neyta sýktrar matvöru. Ef fyrirtækjum tekst að komast í gegnum 

innleiðinguna stig fyrir stig eykur það skilning á gæðastjórnunarkerfinu, starfsfólk verður 

meðvitaðra um mikilvægi HACCP, sjálfstraust gagnvart utanaðkomandi eftirlitsaðilum eykst. 

Með því verður til aukin kunnátta og þekking innan fyrirtækisins, mannauður vex. Með 

auknum skilningi á meðferð matvæla, mikilvægi hreinlætis í framleiðslu og hitastigsmælingum 
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getur rýrnun orðið minni. Varan er pössuð á öllum stigum. Í litlum fyrirtækjum byggist 

innleiðing á HACCP á því að allir taki þátt. Áhættumiðað gæðastjórnunarkerfi tekur á öllum  

stigum framleiðslunnar og markviss innleiðingin krefst samvinnu starfsmanna. Starfsmenn 

hafa ákveðin skilgreind hlutverk og markmið eru skýr og skjöluð. Samkvæmt vinnusálfræði  

eykur slíkt vinnuumhverfi á vellíðan og ánægju starfsmanna (Woods og West, 2010).   

Til að fá úthlutað alþjóðlegu samþykkisnúmeri frá Matvælastofnun þarf fyrirtæki að 

hafa innleitt virkt HACCP. Fyrirtæki með samþykkisnúmeri merkja vöru sína með númerinu, 

þannig getur neytandi séð að varan er framleidd eftir alþjóðlegum stöðlum. Slík viðurkenning 

eykur samkeppnisforskot og er grundvöllur þess að geta flutt matvöru til annarra landa. Það 

má segja að á íslenskum heimamarkaði eigi þetta ekki við. Það eru t.d. engin fyrirtæki í 

kjötiðnaði á Íslandi sem selja framleiðslu sína úr landi. Sláturhús verða aftur á móti að hafa 

samþykkisnúmer til útflutnings á kjöti og fyrir fyrirtæki í fiskiðnaði og mjólkuriðnaði er 

alþjóðlegt samþykkisnúmer nauðsynlegt til að koma framleiðslu á erlendan markað. 

 

Stór eða lítil fyrirtæki 

Í inngangi að reglugerðum Evrópusambandsin nr. 853/2004 og nr. 852/2004 og í 

leiðbeiningabæklingi frá sömu aðilum um innleiðingu HACCP í matvælavinnslu er sérstaklega 

tekið til þess að reglur um innra eftirlit og áhættugreiningu eigi ekki að verða til þess að auka 

byrðar á ör eða lítil fyrirtæki og skekkja þar með samkeppnishæfni þeirra (European 

Commission, 2005a). Stjórnvöld á hverjum stað megi nýta sér þá heimild sem kveður á um í 

reglunum, að gera kröfur til lítilla fyrirtækja sveigjanlegar  að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Til að innleiðing og viðhald á innra eftirliti byggðu á HACCP sé árangursrík þurfa að 

koma til margir samverkandi þættir eins og stjórnun, fyrirtækjamenning, mannauður og 

tæknileg kunnátta. Að ná að láta alla þessa þætti vinna saman hefur jafnvel reynst stórum 

fyrirtækjum erfitt sem hafa þó yfir að ráða sérfræðingum á hverju sviði. Fyrir lítil fyrirtæki 

hefur þessi innleiðing jafnvel reynst óyfirstíganleg. Samkvæmt Hagstofu Íslands eru fyrirtæki 

flokkuð í sjö stærðaflokka eftir starfsmannafjölda sem samræmist flokkun Evrópusambandsins 

að því leyti sem sést í töflu 1. 
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Tafla 1. Skilgreining á stærð fyrirtækja. 

Fyrirtæki Hagstofan Flokkar Hagstofu ESB 

   

Ör fyrirtæki 1 

2-9 

<10 

Lítil fyrirtæki 
  

10-19 

20-49 

10-49 

Meðalstór fyrirtæki 50-99 

100-249 

50-249 

Stór fyrirtæki >249 >249 

(Davíð S. Davíðsson og Finnur Oddsson, 2009) 

Lítil fyrirtæki skipta miklu máli sem hluti af markaðshagkerfum ríkja, lítil fyrirtæki eru oft 

farvegur nýsköpunar og endurnýjunar (Taylor, 2001).  Ör, lítil og meðal stór fyrirtæki gegna 

lykilhlutverki fyrir evrópskan efnahag. Þessi stærð fyrirtækja skapar 75 milljónum manns 

atvinnu í Evrópu og eru 99% af öllum fyrirtækjum innan Evrópusambandsins (European 

Commission, 2005b).  

Á Íslandi falla rétt ríflega 91% fyrirtækja undir skilgreininguna að vera örfyrirtæki. 8% 

fyritækja eru lítil eða meðalstór fyrirtæki samkvæmt skilgreiningu EB.  Þessi fyrirtæki eru 

undirstaðan í íslensku atvinnulífi og veita helmingi launafólks atvinnu. Einungis um 2% 

íslenskra fyrirtækja falla í flokkinn meðalstór eða stór fyrirtæki (Davíð S. Davíðsson og Finnur 

Oddsson, 2009).  

Í Bretlandi er 99% af frumframleiðslunni í höndum  ör- eða lítilla matvælafyrirtækja.  

Stjórnvöld þar í landi hafa í auknum mæli beint sjónum sínum að því hvernig ná mætti til 

þessara litlu fyrirtækja því reynslan sýnir að lítil fyrirtæki eru í vandræðum með að innleiða 

áhættumiðað innra eftirlit HACCP.  Samkvæmt rannsókn Taylor (2001), sýndi að eftir því sem 

starfsmönnum fækkar hjá fyrirtækjum sem eru með færri en 50 starfsmenn þá hlutfallslega 

fækkar þeim fyrirtækjum sem tekst að innleiða HACCP.  

Ekki eru nein áhöld um að til að tryggja öryggi neytenda þá er virkt innra eftirlit með 

áhættugreiningu það sem alþjóðareglur og stjórnvöld á hverjum stað leggja mesta áherslu á. En 

spurningin er hvernig geta stjórnvöld stutt við ferlið hjá litlum fyrirtækjum. Stjórnvöld víða eru 

farin að gera sér grein fyrir að litlu fyrirtækin skipta miklu máli fyrir nýsköpun í 

matvælagreinum og til að halda uppi atvinnustigi og heilbrigðri samkeppni. Ef reglur um 

innleiðingu HACCP verða til þess að öll matvælavinnsla í frumframleiðslu verður á hendi 

örfárra aðila þá er hugsanlega betur heima setið en af stað farið.  
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Matvælalöggjöfin á Íslandi 
 

Lög nr. 93/1995 um matvæli tóku gildi á Íslandi 1995. Tilgangur laganna er að tryggja, svo 

sem kostur er, gæði, öryggi og hollustu matvæla og að merkingar og aðrar upplýsingar um þau 

séu réttar og fullnægjandi. Til að tryggja framkvæmd laganna hafa verið settar um það bil 100 

reglugerðir af ráðherra um þau atriði sem lögin ná til. Í þessum reglugerðum er kveðið nánar á 

um framleiðslu og markaðssetningu matvæla, efnainnihald, viðmiðunarmörk fyrir örverur og 

aðskotaefni, neysluvatn, umbúðir, pökkun, merkingu og dreifingu matvæla, hollustuhætti í 

matvælaiðnaði, rekjanleika matvæla, matvælaeftirlit og rannsóknir og innra eftirlit 

matvælafyrirtækja. Lögin um matvæli hafa breyst mikið síðan þau voru sett árið 1995 einkum 

eftir að innleiðing endurskoðaðrar matvælalöggjafar Evrópusambandsins var samþykkt á 

Alþingi árið 2010 (Ríksendurskoðun, 2013). 

EES-samningurinn tók gildi gagnvart Íslandi árið 1994. Í dag eru aðilar að samningnum 

annars vegar þrjú EFTA-ríki, Ísland, Noregur og Liechtenstein og hins vegar aðildarríki 

Evrópusambandsins. Eitt helsta markmið samningsins er að „stuðla að stöðugri og jafnri 

eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppninsskilyrði og eftir 

sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði“ (Lög um 

Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993). Samningurinn gerir ráð fyrir því að þau ríki 

Fríverslunarsamtaka Evrópu sem einnig eru aðilar að EES-samningnum innleiði allar 

viðeigandi reglur ESB í tengslum við innri markaðinn á sviðum hins svokallaða fjórfrelsis. 

Reglurnar snúa að frjálsum vöruflutningum, frjálsum fjármagnsflutningum, frjálsri 

þjónustustarfssemi og frjálsri för launþega, milli landa. 

Sem aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið bar Íslandi að innleiða 

matvælalöggjöf Evrópusambandsins. Matvælalöggjöf Evrópusambandsins byggir á reglugerð 

Evrópusambandsins nr. 178/2002. Lögin viðurkenna ábyrgð Evrópulanda í alþjóðlegu 

samhengi og verða þróuð og endurbætt með alþjóða staðla að leiðarljósi að undanskildu ef 

alþjóðastaðlar uppfylla ekki þau viðmið í neytendavernd sem Evrópusambandið hefur sett.  

Reglugerðin var endurskoðuð árið 2006 og með samþykki laga nr. 143/2009 var endurskoðuð 

matvælalöggjöf  Evrópusambandsins samþykkt hér á landi með reglugerð nr. 102/2010 og hófst 

innleiðing hennar 1. mars sama ár. Sá hluti reglugerðarinnar sem varðaði frumframleiðslu úr 

búfjárafurðum tók gildi aðeins seinna eða 1. nóvember 2011.  Með innleiðingu þessara laga 

gildir sama löggjöf um matvæli hjá öllum ríkjum Evrópska efnahagsssvæðisins. 

„Matvælalöggjöf Evrópusambandsins var innleidd orðrétt hér á landi eins aðrar reglugerðir 

Evrópusambandsins sem lúta að innri markaðnum“ (Ríksendurskoðun, 2013). 
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Þær reglugerðir Evrópusambandsins sem einkum varða matvælaframleiðslu eru 

reglugerð nr. 852/2004 sem var innleidd hér á landi með reglugerð nr. 103/2010 og er að 

megininntaki um hollustuhætti er varða matvælaframleiðslu almennt, þar með talið innleiðingu 

á innra eftirliti og reglugerð nr. 853/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu 

eða svokallaða frumframleiðslu. Einnig voru innleiddar reglugerðir er varða eftirlit með 

framleiðslu úr dýraafurðum. Reglugerðir Evrópusambandsins nr. 854/2004 og nr. 882/2004 

sem fjalla um opinbert eftirlit almennt og um opinbert eftirlit með dýraafurðum voru innleiddar 

með reglugerðum nr. 105/2010 og nr. 106/2010. 

Markmið matvælareglugerðar Evrópusambandsins er að vernda líf og heilsu manna að 

teknu tilliti til dýraverndar, plöntuheilbrigðis og umhverfissjónarmiða. Markmið 

reglugerðarinnar er einnig að samhæfa matvælalög milli aðildarlanda til að hægt sé að tryggja 

frjálst flæði matvöru og fóðurs milli landa á EES svæðinu.  Reglugerðin er grundvöllur að því 

að skapa heildarsýn á meðferð og eftirlit á matvælum allt frá framleiðanda til neytenda, eða frá 

hafi/haga til maga. Sömu reglur um hollustuhætti eiga að gilda fyrir alla matvælaframleiðslu 

eða dreifingu á matvælum. Hagsmunir neytenda eru settir í öndvegi, sérstök áhersla er lögð á 

rekjanleika matvæla og ábyrgð framleiðanda og dreifingaraðila gagnvart neytendum kemur 

skýrt fram í lögunum. Með lagasetningu bæði innanlands og hjá ESB er viðurkenndur réttur 

neytenda til öruggra matvæla og nákvæmra og heiðarlegra upplýsinga.  

5. gr. reglugerðar Evrópusambandsins nr. 852/2004 fjallar um HACCP. Fyrsta mgr. 5. 

gr. kveður á um að stjórnendur matvælafyrirtækja skuli innleiða, koma á og viðhalda fastri 

aðferð eða aðferðum sem byggist á meginreglunum um greiningu hættu og mikilvæga 

stýrisstaði, svokallað HACCP.  Krafan um áhættumat, greiningu hættu og greiningu 

mikilvægra stýrisstaða er vafalaust það sem fyrirtækjum í matvælaframleiðslu hefur reynst 

hvað þyngst í framkvæmd. Í matvælalöggjöf Evrópusambandsins er gefið svigrúm til 

aðildalanda um að hægt sé að afla heimilda til undanþágu frá ákvæðum hennar. Í inngangi að 

reglugerð nr. 852/2004 í 15 mgr. segir meðal annars „að kröfur sem varða meginreglur um 

greiningu hættu og mikilvæga stýrisstaði, skulu settar fram með tilliti til meginreglnanna í 

Codex Alimentarius. Þær skulu vera svo sveigjanlegar að þær gildi við allar aðstæður, þar á 

meðal í litlum fyrirtækjum“(Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um 

hollustuhætti sem varða matvæli, með áorðnum breytingurm nr. 103/2010). Einnig er tekið 

fram að kröfur reglugerðarinnar um meðferð skjala eigi ekki að leiða til aukinnar fjárhagslegrar 

byrði hjá litlum fyrirtækjum. Þessi opnun í reglugerðinni á undanþágur til dæmis til að halda í 

aldagamlar framleiðsluhefðir í aðildarlöndum, eða undanþágur vegna landfræðilegra erfiðra 

aðstæðna, vegna smæðar framleiðslu eða t.d. vegna sölu frá frumframleiðanda beint til 
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neytenda, hefur orðið til þess að túlkunin er ekki eins í öllum aðildarlöndum og þar af leiðandi 

er framkvæmd reglugerðarinnar ekki alls staðar eins. 

Allar beiðnir um undanþágur skulu fara fyrir Evrópuráðið og vera byggðar á skýrum og 

gagnsæjum rökum. Þrátt fyrir að matvælareglugerðir EB hafi verið innleiddar hér á landi 2010 

og 2011 þá var engin heimild í íslenskum lögum til að hægt væri að sækja um undanþágur frá 

reglugerðunum. Það var ekki fyrr en í apríl 2012 sem slík heimild fékkst með setningu laga nr. 

31/2012.  Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um Matvælaeftirlitið sem unnin var fyrir Alþingi árið 

2013 kemur fram að erfið fjárhagsstaða Matvælastofnunar hafi haft þau áhrif að ekki hefur 

verið lögð næg áhersla á innan Matvælastofnunar að greina  mögulegar undanþágur frá 

löggjöfinni og ekki hafi gefist tækifæri til að kynna sér hvaða undanþágur önnur aðildarríki 

hafa fengið og hvernig og hvort matvælalöggjöfin er túlkuð mismundandi innan 

aðildarríkjanna. Kjartan Hreinsson hjá Matvælastofnun sagði í viðtali (9. september 2014) að 

Matvælastofnun kallaði eftir mun meira samstarfi við hagsmunaaðila innan 

matvælaframleiðslugeirans við að setja sameiginlegar viðmiðunarreglur fyrir hlutaðeigandi 

aðila. Að aðilar settu sér fagreglur um innra eftirlit, áhættugreiningu og greiningu mikilvægra 

stýrisstaða í greininni með það að markmiði að minnka kostnað minni fyrirtækja við 

innleiðingu og utanumhald. Óþarft væri að allir framleiðendur þyrftu að finna upp hjólið með 

tilheyrandi kostnaði eða þyrftu jafnvel að kaupa aðstoð frá utanaðkomandi sérfræðingum. 

 

Matvælaeftirlit á Íslandi 

Flokkun matvælafyrirtækja 

Öllum matvælafyrirtækjum á Íslandi er skylt að framkvæma virkt innra eftirlit og skilgreina 

hvernig góðir starfshættir eru tryggðir. Mismunandi kröfur eru þó gerðar til fyrirtækja eftir eðli 

þeirra og umfangi. Matvælafyrirtækjum er flokkað í þrjá flokka, gerðar eru minnstar kröfur til 

fyrirtækja sem falla í flokk 1 en mestar kröfur til þeirra sem falla í flokk 3. Í flokk þrjú raðast 

öll fyrirtæki sem eru í frumframleiðslu burtséð frá því hvort þau eru með litla framleiðslu og 

fátt starfsfólk eða eru stærri framleiðslufyrirtæki. Kröfur um umfang innra eftirlits er þannig 

mismunandi eftir tegund matvælafyrirtækja og í hvaða flokk þau raðast af hálfu eftirlitsaðila, 

eins og kemur fram í töflu 2 (Matvælastofnun, 2011a). 
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Tafla 2. Flokkun matvælafyrirtækja.  

Flokkur 1 

Einfalt innra eftirlit 

Flokkur 2 

Innra eftirlit 

Flokkur 3 

Innra eftirlit með HACCP 

 

Geymsla og dreifing á  

pökkuðum matvælum. 

Einföld hitun á tilbúnum 

matvælum. 

 

Dæmi: 

Verslanir, söluturnar, 

ávaxta og gænmetissala. 

 

Geymsla, dreifing, sala og  

matreiðsla og framleiðsla í  

litlu magni á óvörðum  

viðkvæmum matvælum. 

 

Dæmi:  

Verslanir með kjötborð og 

vinnslu matvæla. Fiskbúðir 

bakarí, mötuneyti og hótel. 

Undir þennan lið fellur einnig 

skolun, skurður og pökkun á  

grænmeti. 

 

 

Framleiðsla matvæla í 

framleiðsluferli, frumframleiðsla. 

 

 

 

Dæmi: 

Sláturhús, kjötvinnslur, mjólkur- 

stöðvar, fiskvinnslur, framleiðsla 

tilbúinna rétta sem og mötuneyti 

sem framleiða mat fyrir viðkvæma 

hópa og/eða dreifa mat frá sér 

reglulega. 

 

Flokkur 1. Einfalt innra eftirlit 

Í flokki eitt þurfa fyrirtæki að vita skil á því hvað felst í góðum starfsháttum og hvernig þeir 

eru uppfylltir. Starfsmenn þurfa að geta gert munnlega grein fyrir hvernig góðir starfshættir eru 

uppfylltir í fyrirtækinu. Ef gerð er krafa um kælingu eða frystingu matvæla skal skrá hitastig í 

kælum og frystum og fylgjast með að hitastig fari ekki upp fyrir gefin viðmiðunarmörk. Öll 

frávik skulu skráð og hvaða viðbrögð voru viðhöfð ef hitastig fer undir/yfir viðmiðunarmörk. 

Flokkur 2. Innra eftirlit 

 

Þau fyrirtæki sem falla í flokk tvö þurfa að skilgreina skriflega í hverju góðir starfshættir innan 

fyrirtækisins felast og hvernig tryggt skal að starfsmenn vinni samkvæmt góðum starfsháttum. 

Starfsmenn og stjórnendur þurfa að geta skilgreint og skilið hversu mikilvægt er að viðhafa 

góða starfshætti til að fyrirbyggja þær hættur sem sem geta komið upp við vinnslu og geymslu 

matvæla. Fyrirtæki í flokki tvö þurfa að skilgreina og uppfylla viðeigandi kröfur um góða 

starfshætti sem settar eru fram í reglugerðum um hollustuhætti nr. 103/2010 og nr. 104/2010 

þar sem kveðið er á um gildistöku reglugerðar Evrópusambandsins nr. 852/2004 og nr. 

853/2004. Góðir starfshættir byggja á að allir snertifletir í matvælavinnslu séu skoðaðir með 

það í huga að koma í veg fyrir mengun matvæla af völdum örvera eða efna sem notuð eru við 

framleiðsluna t.d. til hreinsunar eða til íblöndunar. Mynd 2 sýnir þá fleti sem þarf að skoða og 

skilgreina í matvælafyrirtækjum (Matvælastofnun, 2011b). 
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Uppfylla þarf kröfur um húsnæði og búnað, svo sem við hönnun húsnæðis meðal annars með 

tilliti til þess að skil séu á milli hráefnis og fullunninnar vöru til að koma í veg fyrir 

krossmengun og einnig að gluggar og op séu þannig að ekki sé hætta á að mengun berist inní 

vinnsluna að utan. Efnisnotkun í gólfum, lofti, veggjum og innréttingum skal vera með því 

móti að auðvelt sé að þrífa. Umhverfi þarf að vera þannig að ekki berist utanaðkomandi 

óhreinindi inní fyrirtækið. Skilgreina þarf með verklagsreglum hvernig fyrirtækið tryggir að 

vatn sem notað er til framleiðslunnar eða til þrifa og ísframleiðslu uppfylli kröfur um 

neysluvatn samkvæmt reglugerð nr. 536/2001 (Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001). Í 

verklagsreglum um þrif á vinnsluhúsnæði, innréttingum, vélum og öðrum búnaði þurfa að 

koma fram hver eru markmið með þrifunum og hver er ábyrgðarmaður þrifa. 

Flokkur 3. Innra eftirlit með HACCP 

Fyrirtæki í flokki þrjú þurfa að uppfylla skilyrðin í flokki tvö og þar að auki að framkvæma 

áhættugreiningu HACCP. Með áhættugreiningu er skoðað hvort stjórn sé á öllum hættum með 

góðum starfsháttum. Forsenda þess að hægt sé að áhættugreina er að fyrirtækið uppfylli öll 

skilyrði um virkt innra eftirlit og góða starfshætti sem fyrirtæki í flokki tvö þurfa að uppfylla.  

Fyrir hvert hráefni og öll skref framleiðslunnar  skal greina líffræðilega, efnafræðilega og 

eðlisfræðilega hættu. Þar að auki skal greina hættu vegna hugsanlegra ofnæmisvalda. „ Ef 

Eftirlit með heilsu 

Þjálfun starfsfólks 

Persónulegt hreinlæti 

Meindýr 

Þrif og sótthreinsun 

Meðferð úrgangs 

Rekjanleiki vöru 

Innköllun vöru 

Örugg meðhöndlun 

hráefnis og framleiðs. 

Móttaka vöru 
Vatn og ís 

Húsnæði og búnaður  

Kæling 

Hráefni inn Vara út 

Mynd 2. Góðir starfshættir í matvælafyrirtæki. 

      Ytra umhverfi 

Innra umhverfi 
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greining leiðir í ljós að þörf sé á mikilvægum stýrisstað skal setja upp HACCP áætlun sem 

hefur það að markmiði að að hafa stjórn á hættu sem ekki er stjórnað með góðum 

starfsháttum“(Matvælastofnun, 2011a).  

Eftirlitsaðilar í hverjum flokki 

Þeir aðilar sem hyggja á framleiðslu og dreifingu matvæla sækja um starfsleyfi til 

heilbrigðiseftirlits viðeigandi sveitarfélags en þeir aðilar sem eru í frumframleiðslu, svo sem 

vinnslu á kjöti, mjólk eða fiski sækja um starfsleyfi til Matvælastofnunar. Starfsleyfi til 

fyrirtækja í frumframleiðslu er bundið því að þau starfræki áhættumiðað virkt innra eftirlit. 

Hverri starfsstöð er úthlutað samþykkisnúmeri Matvælastofnunar að undangenginni skoðun. 

Eftirlit í matvælafyrirtækjum er annars vegar á hendi heilbrigðiseftirlita sveitarfélaganna eða 

Matvælastofnunar og skipting fyrirtækja milli eftirlitsaðila ræðst að mestu leyti eftir því í hvaða 

ofangreindan flokk fyrirtæki raðast. Fyrirtæki í flokki eitt og tvö falla undir smásölufyrirtæki 

samkvæmt matvælalögunum. Það eru þeir aðilar sem vinna eða meðhöndla matvæli sem eru 

geymd á staðnum þar sem þau eru síðan afhent neytenda. Eftirlit með þessum fyrirtækjum er 

almennt í höndum Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna. Aftur á móti sér Matvælastofnun um 

eftirlit með þeim fyrirtækjum eða starfsstöðvum sem eru í frumframleiðslu og framleiða 

matvæli úr hráum fiski, hráu kjöti eða hrámjólk. Starfsstöðvar í frumframleiðslu eru þó 

undanskildar kröfu um samþykkisnúmer ef þær eru smásölufyrirtæki sem ekki dreifir meira en 

1/3 af framleiðslunni til annarra smásala, svo sem verslana, veitingahúsa, mötuneyta eða 

heildsala. Þessi fyrirtæki falla þar með ekki undir ákvæðið um úthlutun samþykkisnúmers. Þrátt 

fyrir að verkaskipting milli Matvælastofnunar og Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga sé nokkuð 

skýr með þessari skiptingu í þessa þrjá grunnflokka er heimilt samkvæmt matvælalögum að 

framselja eftirlitið milli þessara tveggja aðila. Markmiðið er þó að eftirlitið sé samræmt og lúti 

sömu kröfum burtséð frá því af hvorum eftirlitsaðilanum eftirlitið er framkvæmt.  

Samþykkisnúmer MAST 

Í 5. gr. reglugerðar EB nr. 853/2004  og í viðauka II, sömu reglugerðar er kveðið á um að 

matvæli úr dýraríkinu skuli hafa auðkennismerki svo unnt sé að tryggja rekjanleika þeirra til 

framleiðanda. Auðkennismerkið á að gefa til kynna að lögbært yfirvald, hér á landi 

Matvælastofnun, samþykki að viðkomandi starfsstöð uppfylli kröfur Íslands og 

Evrópusambandsins til frumframleiðslu matvæla. Matvælastofnun úthlutar samþykkisnúmeri 

til þeirra fyrirtækja sem falla undir kröfur reglugerðar EB nr. 853/2004 um fyrirtæki í 

frumframleiðslu. Svo sem kjötvinnslur, sláturhús, fiskvinnslur, mjólkurvinnslur og 
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eggjavinnslur. Undanskilin eru smásölufyrirtæki sem þó eru í frumframleiðslu en dreifa 1/3 

eða minna af framleiðslunni til annarra smásölufyrirtækja. Reglugerð EB nr. 853/2004 gildir 

ekki fyrir fyrirtæki sem teljast til smásöluaðila (Matvælastofnun, e.d.-a). Auðkennisnúmerin 

og gerð merkisins eru samræmd milli EES landa samkvæmt reglugerðinni.  

 

Mynd 3. Samþykkisnúmer Íslands. 

 

Yfir allar afurðir sem eru í umbúðum sem merkt eru með auðkennismerki viðkomandi 

framleiðslulands gilda reglur um frjálst flæði vöru innan EES svæðisins. Að vara beri 

samþykkisnúmer þjónar þannig bæði þeim tilgangi að auðvelda íslenskum fyrirtækjum í 

matvælavinnslu að koma vöru sinni á markað erlendis, neytendur erlendis geta séð á 

umbúðunum að varan uppfyllir kröfur Evrópusambandsins varðandi merkingar og ábyrga 

hollustuhætti og hreinlæti við framleiðslu,  sem og að auðvelda íslenskum neytendum að þekkja 

hvort innflutt vara uppfylli þessi sömu skilyrði.  

 

Eftirlitsaðilar með matvælafyrirtækjum 

 

Matvælastofnun 

Matvælastofnun er eftirlitsaðili með matvælafyrirtækjum í frumframleiðslu og gefur einnig út 

starfsleyfi til þeirra fyrirtækja. Við sameiningu Landbúnaðarstofnunar, matvælasviðs 

Umhverfisstofnunar og matvælasviðs Fiskistofu árið 2008 var Matvælastofnun stofnuð 

(MAST). Skipulag og starfsemi MAST fellur undir reglugerð nr. 1/2008. Stofnunin starfar 

undir yfirstjórn atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins samkvæmt lögum nr. 80/2005 um 

Matvælastofnun. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn Matvælastofnunar 

innan ráðuneytisins og setur forstjóra MAST erindisbréf. Forstjóri stofnunarinnar fer með 

yfirstjórn, mótar stefnu og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri. Skipurit stofnunarinnar skal 

staðfest af ráðherra (Reglugerð um skipulag og starfsemi Matvælastofnunar nr. 1/2008). 
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Samkvæmt skipuriti starfar MAST á tveim megin fagsviðum, annað sinnir eftirliti með  

heilbrigði og velferð dýra en hitt sér um eftirlit á sviði matvælaöryggis og neytendamála. Í 3.gr. 

reglugerðar nr. 1/2008 um skipulag og starfsemi Matvælastofnunar er kveðið á um að hlutverk 

stofnunarinnar sé skilgreint í 2.gr laga nr. 80/2005. Þrátt fyrir það er hlutverk MAST ekki 

skilgreint sérstaklega í lögunum heldur er vísað í 19 önnur lög sem snúa að verkefnum hennar 

og meira en 300 reglugerðir ná yfir starfsemi og verkefni stofnunarinnar. Samkvæmt skýrslu 

Ríksendurskoðunar sem unnin var fyrir Alþingi árið 2013 er talið brýnt að setja rammalög um 

Matvælastofnun þar sem skýrt verði kveðið á um hlutverk hennar, verkefni og stjórnun.  

Á heimasíðu MAST er aftur á móti tilgreint að hlutverk stofnunarinnar „sé að sinna 

stjórnsýslu, eftirliti, fræðslu og þjónustu við sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki og neytendur í 

þeim tilgangi að stuðla að heilbrigði og velferð dýra, heilbrigði plantna og öryggi, heilnæmi og 

gæðum matvæla“ (Matvælastofnun, e.d.-b). 

MAST er eftirlitsaðili með matvælafyrirtækjum í frumframleiðslu og hefur yfirumsjón 

með og ber ábyrgð á samræmingu heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna vegna matvælaeftirlits 

og matvælaöryggis í landinu. Í lögum nr. 7/1998 um hollustu og mengunarvarnir er kveðið á 

um að Íslandi sé skipt í 10 eftirlitssvæði undir stjórn heilbrigðiseftirlita sveitarfélaganna. 

Matvælastofnun 

Forstjóri 

Gæðamál 

Rekstur og mannauður                           

Forstöðumaður 

Stjórnsýsla og löggjöf                                                                                                          

Forstöðumaður  

Inn- og útflutningsmál                                            

Framkvæmdastjóri 

Umdæmisskrifstofur                    

Héraðsdýralæknar  

 

 

Heilbrigði og   

velferð dýra 

Yfirdýralæknir 

 

 

Matvælaöryggi og 

neytendamál  

Forstöðumaður 

 
 
 

 

Mynd 4. Skipurit Matvælastofnunar.  
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Heilbrigðiseftirlitið 

Á Íslandi sjá sveitarfélögin um heilbrigðiseftirlit undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar. 

Umhverfisstofnun tók til starfa árið 2003 eftir gildistöku laga um Umhverfisstofnun nr. 

90/2002 sem stuðluðu að sameiningu Hollustuverndar ríkisins, Náttúruverndar ríkisins, 

embætti veiðistjóra og embætti hreindýraráðs. Umhverfisstofnun heyrir undir umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið og forstjóri hennar er skipaður af umhverfisráðherra. Forstjóri fer með 

stjórn stofnunarinnar, mótar stefnu í störfum hennar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri (Lög 

um Umhverfisstofnun nr. 90/2002). Hlutverk Umhverfisstofnunar er ekki sérstaklega tilgreint 

í lögum um Umhverfisstofnun en verkefnin eru mörkuð af fjölda laga og reglugerða. 

Samkvæmt heimasíðu Umhverfisstofnunar er hlutverk hennar að „stuðla að velferð almennings 

með því að beita sér fyrir heilnæmu umhverfi, öruggum neysluvörum og verndun og sjálfbærri 

nýtingu náttúruauðlinda“ („Hlutverk og stefna“, e.d.). 

 

 

 

Mynd 5. Skipurit Umhverfisstofnunar. 

 

Þau verkefni Umhverfisstofnunar sem einkum snúa að fyrirtækjum í matvælavinnslu 

eru eftirlit og leyfisveitingar og að vinna að samræmningu  vegna heilbrigðis og 

mengunarmála. Markmið laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir er að búa 

Forstjóri

Svið 
sjálfbærni

Svið 
náttúru

Skrifstofa 
forstjóra

Svið 
þjónustu

Svið sam-
þættingar
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landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu 

umhverfi. Í 1. mgr. 4. gr. þeirra laga er kveðið á um að ráðherra setji með reglugerð almenn 

ákvæði um eftirlit með atvinnurekstri sem og útgáfu og efni starfsleyfa. Markmið  með 

reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti er að stuðla að hollustuvernd og samræma 

heilbrigðiseftirlit í landinu. Reglugerðin gildir um framkvæmd hollustuverndar og 

heilbrigðiseftirlits samkvæmt ákvæðum áðurnefndra laga nr. 7/1998. Umhverfisstofnun hefur 

gefið út leiðbeiningar um veitingu starfsleyfa fyrir mismunandi starfssemi í því skyni að auka 

samræmi milli heilbrigðiseftirlitsaðila í landinu. 

 

Mynd 6. Skipurit Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis. 

 

Íslandi er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði. Á hverju svæði er starfandi 

heilbrigðisnefnd sem skipað er í af sveitarstjórnarfulltrúum viðkomandi svæðis. 

Heilbrigðisnefndum hvers svæðis ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum laga nr. 7/1998 um 

hollustuhætti og mengunarvarnir og ákvæðum reglugerða sem byggðar eru á lögunum. 

Heilbrigðisnefndum ber einnig að vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á sínu svæði sem og að 

annast fræðslu fyrir almenning. Heilbrigðisfulltrúar starfa sem fulltrúar heilbrigðisnefnda og 

Framkvæmdastjóri 

Hollustuv.og 

matvæli 

Skrifstofustjóri 

Matvæli framl.dreif. merk 

Umhverfismál 

Starfsleyfisskyld starfss. 

Matarsjúkdómar 

Mengunarvarnir atvinnur. 

Gisti og veitingast. 

Umgengni lóðir, lendur, 
meðferð úrgangs 

 

Íbúðarhúsnæði  

Tóbaksvarnir 

Umhverfisvöktun 

Umhverfisstjórnun 

Skipulagsmál 

Sóttvarnir, öryggismál 

Markaðseftirlit efnavara 

Upplýsingar til 

almennings 

Dýraeftirlit opin sv. Mengunaróhöpp 

Heilbrigðisfulltrúi 
Heilbrigðisfulltrúi 

 

Heilbrigðisfulltrúi 

 

Heilbrigðisfulltrúi 
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hafa umsjón með starfsleyfisgerð og eftirliti með efnavörum, hollustuháttum, matvælum, 

mengandi starfssemi og umhverfisgæðum. Matvælaeftirlit er í höndum heilbrigðiseftirlits á 

hverjum stað ef fyrirtæki falla undir flokk 1 eða flokk 2 þegar flokkað er eftir eðli og umfangi 

fyrirtækja. Eftirlit með fyrirtækjum í flokki 3 frumframleiðslufyrirtækjum er með örfáum 

undantekningum, í höndum Matvælastofnunar. Frumframleiðsla getur þó fallið undir 

matvælaeftirlit af hálfu heilbrigðiseftirlitsins ef framleiðslan er í litlu magni og undir ákveðnum 

formerkjum. Frumframleiðslufyrirtæki í smásölu sem eru með verslun og/eða afhendingu til 

annarra smásölufyrirtækja á matvælum úr dýraríkinu falla undir eftirlit af hálfu 

heilbrigðiseftirlitsins í flokk 1 eða 2 ef þau standast eftirfarandi viðmið sem sett voru með 

reglugerð nr. 579/2012 til breytinga á 5. gr. reglugerðar EB nr. 853/2004.  

a. Óveruleg afhending: Magn matvæla frá smásölufyrirtæki til annarra smásölufyrirtækja 

eða starfsstöðva er innan við 300 kg. á viku að meðaltali á þriggja mánaða tímabili eða 

ef magn matvæla úr dýraríkinu frá smásölufyrirtæki til annarra smásölufyrirtækja eða 

starfsstöðva er innan við þriðjungur af heildarsölu fyrirtækisins á slíkum matvælum. 

b. Staðbundin afhending: Smásölufyrirtæki sem afhendir matvæli til smásölufyrirtækja og 

starfsstöðva hér á landi. 

c. Takmörkuð afhending: Afhending smásölufyrirtækis til annarra smásölufyrirtækja eða 

starfsstöðva sem dreifa eða markaðssetja matvæli beint til neytenda (Reglugerð um (5.) 

breytingu á reglugerð nr. 104/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr 

dýraríkinu nr.579/2012) 

Þau fyrirtæki í frumframleiðslu sem falla undir þennan lið sæta eftirliti af hálfu 

heilbrigðiseftirlitsins en öll fyrirtæki í flokki 3 sem sæta eftirlit af hálfu Matvælastofnunar sæta 

einnig eftirliti af hálfu heilbrigðiseftirlits sem í þeim tilvikum sér um eftirlit með 

umhverfisþáttum fyrirtækisins. Frágangur lóðar, frárennsli og frágangur á fitugildrum til að 

varna að mengun berist út í umhverfi fyrirtækisins og eftirlit með loftmengunarbúnaði falla 

undir umhverfisþætti. Í stærri eftirlitsumdæmum eins og hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur 

skiptist eftirlitið í nokkrar deildir. Ekki er þá sama deild sem sinnir matvælaeftirliti og 

umhverfiseftirliti.  
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Eftirlitsþörf-Matvælaeftirlitið 
 

Árið 2010 var reglugerð Evrópusambandsins nr. 882/2004, um opinbert eftirlit til að staðfesta 

að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt, innleidd með 

reglugerð nr. 106/2010. (Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli 

og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt, auk áorðinna breytinga nr. 106/2010) 

Í reglugerðinni er kveðið á um að opinberu eftirliti sé sinnt reglulega og út frá áhættu 

einnig skal tryggja samræmi í opinberu eftirliti. Samkvæmt 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli 

skal tíðni opinbers eftirlits vera reglulegt og í réttu hlutfalli við áhættuna, að teknu tilliti til 

niðurstaðna úr eftirliti og samkvæmt eftirlitsáætlun.  

 

Áhættuflokkunarkerfi MAST 

Matvælastofnun hefur innleitt áhættu- og frammistöðuflokkunarkerfi til að meta eftirlitsþörf 

matvælafyrirtækja til að mæta kröfum matvælalöggjafar Evrópusambandsins um að skipulag 

opinbers eftirlits eigi að vera áhættumiðað. Áhættuflokkunarkerfi MAST er byggt á sænskri 

fyrirmynd, kerfið flokkar fyrirtæki eftir áhættu og frammistöðu og metur þörf fyrir árlegan 

fjölda eftirlitsheimsókna út frá því. Kerfið var upphaflega unnið út frá vinnu norræns starfshóps 

sem styrktur var af Norræna ráðherraráðinu til að greina hvernig staðið skyldi að því að 

uppfylla ákvæði reglugerðar EB nr. 882/2004 um áhættumiðað eftirlit. Kerfið hefur verið í 

notkun í Svíþjóð í nokkur ár og hefur áhættuflokkunin á þeim tíma verið aðlöguð í þeim tilgangi 

að koma til móts við lítil fyrirtæki þannig að minni hætta væri á að eftirlitsþörf þeirra væri 

ofmetin og að þau lentu í flokk með stærri fyrirtækjum sem meiri þörf væri fyrir víðtækara 

eftirlit sem væri þar af leiðandi tímafrekara (Matvælastofnun, 2013). 

Samhliða því að tekið var upp áhættu- og frammistöðuflokkunarkerfi tók MAST í 

notkun nýja skoðunarhandbók fyrir eftirlit með matvælum úr dýraríkinu. Markmið með útgáfu 

skoðunarhandbókarinnar er að tryggja að samræmi sé milli starfsmanna eftirlitsins við 

framkvæmd eftirlitsheimsókna og að samræmi sé á eftirliti milli fyrirtækja.  

Árlegur tímafjöldi opinbers eftirlits í hverri starfsstöð er metinn út frá áhættu 

framleiðslunnar, hversu mikið af framleiðslunni er í merktum neytendapakkingum og 

frammistöðu fyrirtækisins við að tryggja öryggi matvæla með innra eftirliti. Fyrirtæki með 

mismunandi starfssemi eða sem er með starfssemi á fleiri en einum stað getur haft fleiri en eina 
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starfsstöð, starfsstöð telst vera hver sá staður sem hlotið hefur starfleyfi til framleiðslu á 

matvælum úr dýraríkinu. 

Við áhættuflokkun samkvæmt kerfi MAST er horft til þriggja áhættuþátta með tilliti til 

matvælaöryggis.  

1. Tegund vinnslunnar og hráefnisins sem unnið er með. 

2. Stærðar fyritækisins eða vinnslunnar. 

3. Neytendahópsins sem markaðssett er fyrir. 

Hver og einn af þessum þrem áhættuþáttum gefur ákveðin stig eftir því hversu mikil áhættan 

er. Þeim mun fleiri stig þeim mun meiri er áhættan. Áhættuflokkur starfsstöðvar er síðan 

fundinn með samanlögðum stigafjölda vegna allra þriggja áhættuflokkanna. Áhættuflokkurinn 

segir síðan til um grunneftirlitsþörf starfsstöðvarinnar. Ef fyrirtæki er með stóran hluta 

framleiðslunnar í merktum neytendapakkingum bætast við tímar í opinberu eftirliti sem og ef 

starfssemin er fjölþætt. Fyrirtæki geta haft áhrif á fjölda eftirlita með frammistöðu sinni við að 

uppfylla kröfur um góða starfshætti og/eða uppfylla kröfur um innra eftirlit með  HACCP. 

Frammistöðuflokkar MAST eru þrír A, B og C flokkur. Eftirlitstímar samkvæmt áhættuflokkun 

miðast í gunninn við starfsstöð í B flokki (Matvælastofnun, 2013).  

Áhættuþættir 

Áhættuþáttur 1 

Við mat á áhættuþætti 1 eins og sést í töflu 3 er horft til þess hráefnis sem er verið að vinna 

með og tegund vinnslunnar. Eru miklar líkur á að það sé hætta á örri fjölgun á örverum, er 

hætta á örverumengun vegna krossmengunar eða er hætta á annarri mengun vegna 

utanaðkomandi efna eða aðstæðna? Er vara fullunnin og tilbúin til neytanda. Þegar 

starfsstöðvar eru áhættuflokkaðar er tekið mið af áhættumesta hráefni sem notað er við 

framleiðsluna eða áhættusömustu vinnsluna ef það er 20% eða meira af heildarframleiðslu 

starfsstöðvarinnar. 
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Tafla 3. Mat á áhættuþætti 1. 

Mat á áhættuþætti 1 Stig  

Mikil áhætta  45 

Miðlungsáhætta  35 

Lítil áhætta 15 

Mjög lítil áhætta 5 

 

Þegar horft er til matvælavinnslu þá er mat á áhættuþáttum samkvæmt kerfi MAST eins og sést 

í töflu 4 . 

 

Tafla 4. Ákvörðun áhættuþáttar 1. 

Gerð hráefnis og vinnslu  Mat á áhættu Stig  

Vinnsla á hráu kjöti Mikil áhætta 45 

Reykt og/eða grafið kjöt Mikil áhætta 45 

Unnin matvæli úr dýraafurðum /tilbúnar 

máltíðir/kæling eftir matreiðslu 

 

Mikil áhætta 45 

Afgreiðsla/undirbúningur á unnum 

afurðum dýra 

 

Miðlungsáhætta 35 

Undirbúningur/stykkjun/hökkun á 

hráu kjöti 

 

Miðlungsáhætta 35 

Skelfiskvinnsla Mikil áhætta 45 

Unnin matvæli úr lagarafurðum/tilbúnar 

máltíðir/kæling eftir matreiðslu 

 

Mikil áhætta 45 

Grafinn og reyktur fiskur Mikil áhætta 45 

Ferskur fiskur Miðlungsáhætta 35 

Frosinn fiskur 

 

Miðlungsáhætta 35 

Vinnsla á mjólk og mjólkurafurðum 

úr ógerilsneyddri mjólk 

 

Mikil áhætta 45 

Gerilsneyðing, vinnsla á mjólk og  

mjólkurafurðum úr gerilsneyddri mjólk 

 

Miðlungs áhætta 35 

(Matvælastofnun, 2013). 
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Áhættuþáttur 2 

Við mat á áhættuþætti 2 er horft til stærðar og umfang starfsstöðva. Í kjötvinnslum, 

fiskvinnslum og sláturhúsum er stærð meðal annars metin eftir því magni sem framleitt er í 

vinnslunni á hverju ári, en hjá mjólkurstöðvum er miðað við magn af mjólk sem tekið er við til 

framleiðslu á hverju ári. Ef eitthvað fer úrskeiðis í framleiðslu matvælafyrirtækja segir magn 

starfstöðvar að einhverju leyti til um hversu víðfeðm hættan er fyrir neytendur. Fyrirtækjum er 

síðan raðað í flokka eins og sést í töflu 5. 

Tafla 5. Mat á áhættuþætti 2. 

Stærð vinnslu  Fjöldi 

starfsmanna 

Framleiðslumagn 

 í tonnum  

Móttekin mjólk  

í tonnum 

Stig  

Mjög stór  -   >10.000 >100.000 55 

Stór    >30   >1.000-10.000 >10.000-100.000 45 

Miðlungs   >10-30   >100-1.000 >1.000-10.000 35 

Lítil >3-10   >10-100 >100-1.000 25 

Mjög lítil l   >2-3 >3-10 >30-100 15 

Mjög lítil ll >1-2 >1-3 >10-30 10 

Lágmarks ≤1 ≤1 ≤10 5 

 

 

Áhættuþáttur 3 

Við mat á flokkun á áhættuþætti 3 er horft til þeirra starfsstöðva sem eru að framleiða matvæli 

fyrir viðkvæma neytendahópa svo sem börn undir 5 ára aldri, fólk með viðkvæmt ónæmiskerfi 

og fólk með fæðuofnæmi eða fæðuóþol. Matvælafyrirtæki sem framleiða t.d. fyrir skóla, 

leikskóla, sjúkrahús, eldri borgara eða eru markvisst að framleiða vöru sem á að uppfylla 

ákveðin skilyrði um sérstakar næringarþarfir. Ef matvælafyrirtæki lenda í áhættuþætti 3 þá 

gefur það 10 stig til viðbótar. 

 

Útreikningur á áhættuþáttum 

Við útreikning á áhættuflokki starfsstöðvar eru lögð saman stig úr öllum þrem áhættuþáttum.  
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Þannig er fundin út grunnseftirlitsþörf starfsstöðvar á ársgrundvelli. 

 Áhættuþáttur 1+2+3 = Heidarfjöldi áhættustiga = Áhættuflokkur 

Ef verulegar breytingar verða á starfssemi starfsstöðvar og forsendur eldri áhættuflokkunar 

eiga ekki við er hægt að fara fram á endurmat á áhættuflokki (Matvælastofnun, 2013).  

Tafla 6. Áhættuflokkar og grunneftirlitsþörf. 

Áhættuflokkur  Áhættustig Grunneftirlitsþörf 

í klst. á ári 

1 ≥  100 26 

2 90 20 

3 80 14 

4 70 10 

5 60-65 6 

6 55 4 

7 40-50 2 

8 ≤ 30 1 

(Matvælastofnun, 2013) 

Grunneftirlitsþörf í klukkustundum á ári ræðst af áhættuflokki eins og sést í töflu 6. 

Þegar horft er á samspil áhættuþátta og röðunar í áhættuflokka má sjá að áhættuþáttur 1 ræður 

mestu um í hvaða áhættuflokk fyrirtæki eða einstaka stafsstöð í matvælavinnslu raðast. 

Matvælavinnsla með hrávöru lendir undantekningarlaust í mikilli áhættu sem gefur 45 stig eða 

miðlungsáhættu sem gefur 35 stig. Þegar áhættuþætti 2 er bætt við er ljóst að ef aðeins er horft 

til starfsmannafjölda er líklegt að áhættuþáttur 2 gefi ekki minna en 25 stig. Lítið kjötvinnslu- 

fyrirtæki með t.d. 5 starfsmenn lendir í áhættuflokki fjögur sem gefur grunneftirlitsþörf uppá 

10 klst. á ári. Samkvæmt reglugerð nr. 567/2012 um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra starfssemi 

Matvælastofnunar er gjald fyrir reglubundið eftirlit með fyrirtækjum sem hafa verið 

áhættuflokkuð 20.870 kr. á klukkustund.  

Viðbótareftirlit 

Við grunneftirlitsþörfina bætist síðan viðbótareftirlit vegna merkinga matvæla og rekjanleika. 

Við röðun í áhættuflokka til að meta grunneftirlitsþörf er ekki gert ráð fyrir eftirliti með 
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merkingum né eftirliti með vinnureglum  fyrirtækja varðandi rekjanleika og innkallanir. 

Viðbótareftirliti er ætlað að fylgjast með að þessum þáttum sé rétt sinnt innan starfsstöðva til  

að tryggja öryggi neytenda. Ábyrgð á réttum merkingum og innihaldslýsingum liggur hjá 

framleiðendum eða þeim sem merkja og pakka vörunni, markmiðið er að eftirlit með 

merkingum fari fram áður en vara kemst á neytendamarkað því hefur þetta eftirlit verið flutt 

frá dreifingaraðilum eða verslunum yfir til framleiðenda.  

Tafla 7. Viðbótareftirlit. 

Ástæða viðbótareftirlits Stærð fyrirtækis 

samkv. töflu 5 

Tímafjöldi  

viðbótareftirlits 

Fyrirtækið hannar merkingar  

og umbúðir, pakkar og merkir  

matvæli 

 

Mjög stór 

 

Stór eða 

miðlungs 

 

Lítil til lágmarks  

 

8 

6 

 

2 

 

Fyrirtækið hannar ekki 

merkingar 

né umbúðir, en merkir og 

pakkar matvælum  

 

Mjög stór 

 

Stór eða 

miðlungs 

 

Lítil til lágmarks  

 

4 

3 

 

1 

 

 

Frammistöðuflokkun  

Frammistöðuflokkar MAST eru þrír A, B og C flokkur. Eftirlitstímar samkvæmt áhættuflokkun 

miðast í grunninn við starfsstöð í B flokki. Allar nýjar starfsstöðvar byrja í B flokki en eftir 

fyrsta eftirlit samkvæmt grunneftirlitsþörf í þeim áhættuflokki sem starfsstöð hefur raðast í  þá 

getur eftirlitsþörf starfsstöðva breyst eftir frammistöðu þeirra. Fyrirtæki geta þannig haft áhrif 

á fjölda eftirlita með frammistöðu sinni við að uppfylla kröfur um góða starfshætti og/eða 

uppfylla kröfur um innra eftirlit með  HACCP. Við færslu úr frammistöðuflokki B upp í A 

flokk minnkar grunneftirlit um 50%. Færsla úr B flokki niður í C flokk eykur aftur á móti 

grunneftirlit um 50% eins og sést í töflu 8. 
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Tafla 8. Frammistöðuflokkun. 

Frammistöðu-

flokkur 

 Margföldunarstuðull 

A Starfsstöðin viðhefur bestu mögulegu starfshætti 

til að framleiða örugg matvæli. 

0,5 

B Grunnflokkur endurspeglar ásættanlegt ástand. 

Öll fyrirtæki byrja í þessum flokki.             

1 

C Miklir ágallar eru á starfsstöð og/eða verklagi við 

framleiðslu matvæla. Naumlega starfshæf 

1,5 

 

Frammistöðuflokkunin byggir ávallt á niðurstöðum úr reglubundnu eftirliti MAST. 

Matvælastofnun hefur gefið úr skoðunarhandbók með það að markmiði að eftirlit sé samræmt 

milli starfsmanna MAST til að tryggja að allar starfsstöðvar sitji við sama borð þegar kemur 

að eftirliti. Skoðunaratriði sem frammistöðuflokkun byggir á eru tilgreind í skoðunarhandbók 

MAST, Matvæli úr dýraríkinu. Sex kaflar í skoðunarhandbókinni lýsa þeim efnisatriðum sem 

matvælaeftirlitið skoðar í hverju eftirliti, síðan skiptast efniskaflarnir í mismunandi marga 

undirkafla sem hver samanstendur af nokkrum skoðunaratriðum. Samkvæmt Kjartani 

Hreinssyni hjá Matvælastofnun eru skoðunaratriði skoðunarhandbókarinnar 82 talsins. Til að 

starfsstöð færist á milli flokka eru taldar saman niðurstöður úr eftirliti tveggja síðustu skoðana 

og tekið meðaltal þeirra. Mat á frammistöðu byggir á fjölda frávika (F) og alvarlegra frávika 

(A).  

a. Til að færast upp úr frammistöðuflokki B í flokk A og haldast þar þarf starfsstöðin að 

ná 85% skoðunaratriða. Einungis 15% skoðunaratriða mega fá dæmt F eða A frávik. 

b. Til að starfsstöð haldist í frammistöðuflokki B þarf að ná að lágmarki 60% 

skoðunaratriða. 40% skoðunaratriða mega fá dæmt F eða A frávik. 

c. Ef starfsstöð nær ekki að lágmarki 60% skoðunaratriða þá fellur hún niður í 

frammistöðuflokk C. 

Starfsstöð getur fallið í hverjum af sex undirköflum skoðunarhandbókarinnar. Fall í undirkafla 

kemur í veg fyrir að starfsstöð geti færst upp um frammistöðuflokk þrátt fyrir að tilskyldu 

hlutfalli skoðunaratriða hafi verið náð. Einnig getur starfsstöð fallið í frammistöðuflokk C ef 

hún lagfærir ekki skoðunaratriði sem hafa fengið A frávik og eru á úrbótaáætlun, innan 

tilskilins tímafrests (Matvælastofnun, 2013).                                                                                                                                     
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Samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 567/2012 um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda 

starfsemi Matvælastofnunar er gjald fyrir reglubundið eftirlit með fyrirtækjum sem hafa verið 

áhættuflokkuð 20.870 krónur á klst. Aðeins er greitt fyrir eftirlit sem framkvæmt er á 

eftirlitsstað og greitt er fyrir hvern stundarfjórðung. Akstursgjald fyrir hverja eftirlitsskoðun er 

3.330 krónur (Reglugerð um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi 

Matvælastofnunar nr. 567/2012). Við útgáfu eða endurnýjun starfsleyfis skal greiða eitt 

tímagjald krónur 8.348. 

 

Eftirlitsþörf-heilbrigðiseftirlit 
 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 

Eftirlitsskyld starfssemi flokkast í 8 gjaldflokka samkvæmt flokkunarkerfi Heilbrigðiseftirlits 

Reykjavíkur.  Frumframleiðslufyrirtæki falla í gjaldflokka 2 til 6 eftir umfangi framleiðslunnar. 

Gjald fyrir heilbrigðiseftirlit er samkvæmt gjaldskrá Reykjavíkurborgar nr. 1298 frá 2012. 

Tafla 9. Gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 

Tegund fyrirtækis Flokkur  Gjald 

Fiskvinnsla lítil 

Fiskvinnsla meðal 

Fiskvinnsla stór 

 

2 

4 

6 

28.500 

47.500 

76.000 

Kjötvinnsla lítil 

Kjötvinnsla meðal 

Kjötvinnsla stór 

 

4 

6 

7 

47.500 

76.000 

95.000 

Matvöruverslun með vinnslu lítil 

Matvöruverslun með vinnslu meðal 

Matvöruverslun með vinnslu stór 

 

4 

6 

7 

47.500 

76.000 

95.000 

Mjólkurbú lítið 

Mjólkurbú  

6 

7 

76.000 

95.000 

Eftirfylgniferð kr. 23.750. Sýnataka kr. 19.000. Tímagjald þjónustuverkefna kr. 9.500. 

 

Gjaldskrárflokkar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur eru miðaðir við eina heimsókn á ári. Ef 

umfang starfsseminnar er lítið eða takmarkað er heimilt að fella niður allt að helmingi gjaldsins. 

Að sama skapi er heimilt að taka aukalega gjald sé eftirlitið umfangsmeira en gjaldflokkur segir 

til um. Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er einnig heimilt að lækka eftirlitsgjald ef starfsstöðin 
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hefur haft samning við faggilt skoðunarstofu undanfarin þrjú ár eða hefur vottað gæðakerfi eða 

framkvæmt innra eftirlit með starfseminni síðastliðin þrjú ár.  

 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis gefur út gjaldskrá með viðauka, sjá töflu 

10, þar sem tiltekið er að leyfilegt er að innheimta árlegt gjald af eftirlitskyldri starfssemi. Hér 

eru starfsstöðvar ekki skilgreindar í lítil, meðal eða stórar vinnslur í gjaldskrá. 

Tafla 10. Gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Hafnarfj. og Kópavogs. 

Tegund fyrirtækis Tíðni eftirlits Gjald Samtals á ári 

Fiskbúð  

 

1 46.000 46.000 

Fiskverkun almenn 

Fiskverkun sérhæfð 

1 

1 

50.000 

60.000 

50.000 

60.000 

Kjötvinnsla 0,5 22.500 11.250 

Matvöruverslun með vinnslu 2 81.000 162.000 

 

Gjald fyrir starfsleyfi fer eftir tímagjaldi kr. 10.000. Ný starfsleyfi eru 2 tímagjöld, endurnýjun 

starfsleyfa er 1,5 tímagjald. Við tímagjald bætist við gjald vegna auglýsingakostnaðar ef 

fyrirtæki falla í leyfisflokk sem er háður mengunarvarnareftirliti. 

 

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 

Gjaldskrá og eftirlitsþörf samkvæmt Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra (Akureyri), sjá 

töflu 11, miðar við að innheimt sé árlegt gjald af starfsseminni og að framkvæmt sé reglubundið 

eftirlit samkvæmt eftirlitsáætlun. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra flokkar fyrirtæki í 12 

flokka. Fyrirtæki í matvælavinnslu eru flokkuð í gjaldskrárflokka eftir stærð.  
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Tafla 11. Gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. 

Tegund fyrirtækis Flokkur  Gjald 

Vinnsla á ferskum fiski miðl 

Vinnsla á ferskum fiski stór 

 

3 

5 

22.250 

42.750 

Fiskbúðir litlar 

Fiskbúðir stórar  

7 

8 

77.750 

91.000 

   

Kjötvinnslur litlar 

Kjötvinnslur miðlungs 

Kjötvinnslur stórar 

 

7 

9 

11 

77.750 

115.500 

173.000 

Matvöruverslun með vinnslu miðl 

Matvöruverslun með vinnslu stór 

9 

10 

115.500 

153.250 

   

Tímagjald er kr. 8.900. Gjald fyrir hvert sýni samkvæmt eftirlitsáætlun er kr. 10.000,- 

Rannsókn 
 

Tilgangur með rannsókninni var að skoða hvort munur væri eftir stærð fyrirtækja í 

frumframleiðslu hér á Íslandi og þess hversu margar vinnustundir fara í framkvæmd og 

umsýslu gæðaeftirlits. Einnig hvort munur væri eftir stærð fyrirtækja, hvort fyrirtækin þyrftu 

að kaupa utanaðkomandi aðstoð annars vegar við uppsetningu og innleiðingu á 

gæðastjórnunarkerfi og hins vegar við viðhald á kerfinu. Með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni um hvort kostnaður við að uppfylla kröfur eftirlitsaðila hefði áhrif á 

samkeppnisstöðu íslenskra matvælafyrirtækja í frumframleiðslu.  

 

Aðferð 

Þátttakendur                                                                                                                                                                                   

Úrtakið var hentugleikaúrtak úr lista yfir þær starfsstöðvar sem Matvælastofnun hefur úthlutað 

samþykkisnúmeri. Samþykktar starfsstöðvar hjá MAST eru um það bil 390 talsins. Teknar voru 

út úr listanum starfsstöðvar sem eingöngu eru í frystingu matvæla eða í vinnslu úr eggjum. Til 

að jafna hlutfall á milli frumframleiðanda í kjöti og fiski var ákveðið að senda spurningalistann 

til  álíkra margra fyrirtækja úr hvorum flokki. Sendur var spurningalisti til 48 fyrirtækja í 

kjötvinnslu, 60 fyrirtækja í fiskvinnslu og 4 fyrirtækja í mjólkurvinnslu, samtals til 112 

fyrirtækja. Svör bárust frá 49 fyrirtækjum, svarhlutfall var tæplega 44%. Á óvart kom hversu 

lágt hlutfall fyrirtækja í kjötvinnslu svaraði eða einungis um 29%.  
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Tafla 12. Svarhlutfall fyrirtækja sem tóku þátt. 

Tegund fyrirtækis Fjöldi  Hlutfall  

   

Mjólkurvinnsla 

 

3 6,1% 

Fiskvinnsla 32 65,3% 

Kjötvinnsla 14 28,6% 

Samtals 49     100% 

     

Mælitæki  

Spurningalistinn innihélt sextán spurningar sem samdar voru af rannsakanda, þar sem 

breyturnar voru ýmist á nafnkvarða eða raðkvarða. Fjórtán spurningar voru lokaðar en tvær 

spurningar voru opnar. Í opnu spurningunum var spurt annars vegar hvort fyrirtækið hefði 

keypt sérfræðiaðstoð til að setja upp HACCP kerfi og hins vegar hvort það keypti 

sérfræðiaðstoð til að viðhalda kerfinu. Ef svarið var já við þessum spurningum þá var 

þátttakandi beðinn að tilgreina tímafjölda. Af sextán spurningum voru þrjár 

bakgrunnsspurningar, spurt var um tegund framleiðslu, fjölda starfsmanna hjá starfsstöð og 

heildar ársframleiðslu í tonnum talið. Sjö spurningar voru um lengd þess tíma sem starfsmenn 

starfsstöðvarinnar nota annars vegar á dag og hins vegar á viku í að sinna innra eftirliti, 

áhættugreiningu og utanumhaldi. Í spurningum sem spurt var um klukkustundir á dag voru 

gefnir fimm svarmöguleikar á Likert kvarða frá einum og uppí fimm en í spurningum sem spurt 

var um klukkustundir á viku voru gefnir sex svarmöguleikar. Á spurningalistanum var einnig 

spurt tveggja viðhorfsspurninga. Fyrri varðandi viðhorf til fjölda eftirlitsheimsókna frá 

Matvælastofnun eða heilbrigðiseftirliti. Gefnir voru fimm svarmöguleikar á Likert kvarða frá 

einum og uppí fimm. Þar sem einn var alltof margar en fimm var alltof fáar. Seinni 

viðhorfsspurningin var hvernig þátttakanda fyndust samskipti við opinbera eftirlitsaðila svo 

sem MAST eða  heilbrigðiseftirlitið. Í  þeirri spurningu voru einnig gefnir fimm 

svarmöguleikar á Likert kvarða þar sem einn var mjög góð og fimm var mjög slæm.  

Rannsóknarsnið                                                                                                                                                                

Fylgibreytan eða háða breytan í könnuninni er annars vegar tíminn sem fyrirtæki þarf að nota 

á dag eða viku til að framkvæma innra eftirlit og skráningu og  til að standast opinbert eftirlit 

þar að lútandi og hins vegar hvort fyrirtæki hafi keypt utanaðkomandi sérfræðiþjónustu til að 

setja upp eða sjá um innra eftirlitið og áhættugreininguna. Frumbreytan eða óháðu breyturnar 

eru tegund framleiðslu, starfsmannafjöldi fyrirtækis og framleiðsla fyrirtækis í tonnum á ári. 
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Til að einfalda úrvinnslu var búinn til sameiginlegur flokkur sem ákvarðaði stærð fyrirtækis, 

lítið fyrirtæki, miðlungsstórt fyrirtæki og stórt fyrirtæki. Ákvarðað var hvar í flokk fyrirtæki 

lenti eftir starfsmannafjölda og framleiðslu í tonnum á ári. 

Framkvæmd                                                                                                                                                              

Könnunin var rafræn á vefsvæðinu www.surveygizmo.com. Spurningalistinn (sjá viðauka) var 

settur upp þar. Síðan var slóðin á könnunina send í tölvupósti til 112 fyrirtækja þann 1. október. 

Formáli vegna spurningalistans fylgdi með í tölvupósti. Listinn var opinn í 17 daga frá 1. til 

17. október og á þeim tíma svöruðu 49, (n = 49).  Kynning á spurningalistanum og leiðbeiningar 

komu upp þegar slóðin var opnuð. Ekki var hægt að sleppa úr spurningum.  

Niðurstöður 
 

Við úrvinnslu gagna er miðað við 95% öryggis bil, ef p ≤ 0,05 þá er munur á meðaltölum hópa 

tölfræðilega marktækur.           

 Könnunin var send samkvæmt hentugleikaúrtaki til 112 fyrirtækja, 49 svör bárust. Í 

töflu 13 sést að flest þeirra fyrirtækja sem svöruðu könnuninni eða 49% eru með fleiri en 30 

starfsmenn. Það er áhugavert í ljósi þess að hlutfall fyrirtækja á Íslandi með fleiri en 20 

starfsmenn er einungins 4,2% (Davíð S. Davíðsson og Finnur Oddsson, 2009). 

Tafla 13. Fjöldi svara eftir stærð fyrirtækja. 

 

meira en 
10.000 
tonn 

1.000-
10.000 
tonn 

100-999 
tonn 

10-99 
tonn 

3 til 9 
tonn samt. 

Mjólkurvinnsla             

Fleiri en 30 starfsm. 1     1 

11-30 1 1    2 

4-10        

3 eða færri      0 

       0 

Fiskvinnsla      0 

Fleiri en 30 starfsm. 7 7 1   15 

11-30 2 7 1   10 

4-10   2 3  5 

3 eða færri   1  1 2 

         

Kjötvinnsla        

Fleiri en 30 starfsm. 1 7    8 

11-30   3   3 

4-10    2  2 

3 eða færri     1     1 

Samtals 12 22 9 5 1 49 
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Stærri fyrirtæki hafa hugsanlega meiri mannafla til að sinna því að svara slíkri könnun um innra 

eftirlit og áhættugreiningu. Sér í lagi ef það er sérstakur starfsmaður innan fyrirtækis sem sér 

um gæðamál. Eins og sést á mynd 7 þá eftir því sem fyrirtæki eru stærri umfangsmeiri og 

framleiða meira er hlutfallslega líklegra að þau hafi starfsmann í fullu starfi við að sinna 

gæðamálum og HACCP. Langmestur fjöldi þeirra sem taka þátt í könnuninni eru með 

framleiðslu á bilinu 1.000 til 10.000 tonn á ári eða 22 fyrirtæki. Af þeim eru 16 eða um 73%  

sem segjast hafa starfsmann í meira en einu stöðugildi sem eingöngu heldur utanum gæðaeftirlit 

og áhættugreiningu. 

 

 

 

Mynd 7. Stöðugildi vegna gæðaeftirlits.  

 

Ef horft var til þess hvort stærð fyrirtækis hefði áhrif á það hvort fyrirtækið þyrfti að kaupa 

sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi ráðgjafafyrirtækjum til að setja upp áhættumiðað innra 

eftirlit og/eða búa til gæðahandbækur þá kom í ljós að hlutfallslega þurfa miðlungs eða lítil 

fyrirtæki fremur á aðstoð að halda, sjá mynd 8. Anova dreifigreining sýndi aftur á móti að þessi 

hlutfallslegi munur er ekki tölfræðilega marktækur á meðaltölum milli hópa. (F(2, 46) = 0,520 

;  p = 0,60). Eins var ekki tölfræðilega marktækur munur á meðaltölum milli hópa þegar skoðað 

var hvort fyrirtæki þurfi að kaupa aðstoð til að viðhalda kerfinu eftir að það er einu sinni búið 

að koma því á (F(2, 46) = 0,809 ; p = 0,45). En eins og sést í mynd 9 voru hlutfallslega fleiri 

miðlungs stór og lítil fyrirtæki sem keyptu sér aðstoð til að viðhalda gæðakerfinu.                  
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Mynd 8. Hlutfall fyrirtækja sem keypt hafa utanaðkomandi sérfræðiaðstoð við uppsetningu. 

 

 

 

Mynd 9. Hlutfall fyrirtækja sem keypt hafa utanaðkomandi sérfræðisaðstoð til að viðhalda.. 

 

 

Til að greina hvort munur væri eftir stærð fyrirtækja á fjölda vinnustunda sem starfsmenn nota 

til að sinna innra eftirliti, áhættugreiningu og hvers konar umsýslu var spurt annars vegar um 

vinnustundir á dag og hins vegar um vinnustundir á viku. Fjórar spurningar voru með 

svarmöguleika í vinnustundum á dag. Spurningarnar voru á Likert skala á bilinu 1 til 5 þar sem 

1 var fleiri en átta stundir á dag og 5 færri en tvær stundir á dag. Levene‘s próf sýndi að dreifni 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1=Stórt fyrirtæki 2=Miðlungsstórt
fyrirtæki

3=Lítið fyrirtæki

Hefur fyrirtækið keypt sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi 

ráðgjafafyrirtækjum til að setja upp áhættumiðað innra 

eftirlit og/eða búa til gæðahandbækur?

Já

Nei

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1=Stórt fyrirtæki 2=Miðlungs stórt

fyrirtæki

3=Lítið fyrirtæki

Kaupir fyrirtækið sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi 

ráðgjafafyrirtækjum til að viðhalda áhættumiðuðu  innra eftirliti 

og/eða til að viðhalda gæðahandbókum?

Já

Nei



39 
 

var eins í öllum hópum. Anova dreifigreining í SPSS á öllum fjórum spurningunum sýndi að 

það var enginn tölfræðilega marktækur munur milli hópa. Eins og sést í töflu 14 þá er lítill sem 

engin munur á meðaltölum milli stórra, miðlungs eða lítilla fyrirtækja þegar spurt er um 

vinnustundir á dag.  Það er helst þegar spurt er um hversu mikill tími fari í önnur mál sem 

tengjast gæðaeftirliti og áhættugreiningu sem stærri fyrirtæki nota meiri tíma (M = 3,64 ; St = 

1,86 ; n = 14) heldur en lítil fyrirtæki (M = 4,5 ; St = 1,23 ; n = 6). 

 

 

Tafla 14. Munur á meðaltölum – hversu marga tíma á dag. 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú:      Fjöldi (n) Meðaltal (mean) Staðalfr.(std) 
 

að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti 

samanlagt til að mæla og skrá hitastig í 

framleiðslunni? 

   

          

Stórt fyrirtæki 14 4,14 1,46 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 4,41 0,98 

Lítið fyrirtæki 6 4,33 0,82 

 

að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti 

samanlagt til að viðhalda og skrá innri 

rekjanleika? 

   

    

Stórt fyrirtæki 14 3,43 1,78 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 3,72 1,36 

Lítið fyrirtæki 6 4,50 0,84 

 

að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti 

samanlagt í þrifaeftirlit? 

   

    

Stórt fyrirtæki 14 4,07 1,27 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 4,41 1,09 

Lítið fyrirtæki 6 4,33 1,03 

    

að fari í önnur mál er tengjast 

gæðaeftirliti og áhættugreiningu 
   

    

Stórt fyrirtæki 14 3,64 1,86 

Miðlungsstórt fyrirtæki  29 4,03 1,35 

Lítið fyrirtæki 6 4,50 1,23 
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Þrjár spurningar voru með svarmöguleika í vinnustundum á viku. Spurningarnar voru einnig á 

Likert skala, nú á bilinu 1 til 6 þar sem 1 var fleiri en fjórar stundir á viku og 6 færri en fimm 

stundir á viku. Levene‘s próf sýndi að dreifni var eins í öllum hópum. Eins og sést í töflu 15 

þá er lítill sem engin munur á meðaltölum milli stórra, miðlungs eða lítilla fyrirtækja þegar 

spurt er um vinnustundir á viku.  Það er helst þegar spurt er um hversu mikill tími fari samanlagt 

á viku í að halda utan um gæðaeftirlit og áhættugreiningu sem stærri fyrirtæki nota meiri tíma 

(M = 3,07 ; st = 2,06 ; n = 14) heldur en lítil fyrirtæki (M = 4,33 ; st = 1,51 ; n = 6). 

 

 

Tafla 15. Munur á meðaltölum – hversu marga tíma á viku. 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú:      Fjöldi (n) Meðaltal (mean) Staðalfr.(std) 
 

starfsmenn starfsstöðvarinnar noti 

samanlagt til að halda utan um 

gæðaeftirlit og áhættugreiningu? 

   

          

Stórt fyrirtæki 14 3,07 2,06 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 3,93 1,58 

Lítið fyrirtæki 6 4,33 1,51 

 

að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti 

samanlagt í að viðhalda og yfirfara 

gæðahandbækur? 

   

    

Stórt fyrirtæki 14 4,64 1,91 

Miðlungsstórt fyrirtæki 28 4,54 1,37 

Lítið fyrirtæki 6 4,33 1,37 

 

að fari í að þjálfa og leiðbeina starfsfólki 

vegna gæðaeftirlits? 

   

    

Stórt fyrirtæki 14 5,57 0,76 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 5,34 0,81 

Lítið fyrirtæki 6 5,67 0,52 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa sterkt til kynna að það er sama hvort fyrirtæki er með örfáa 

starfsmenn og litla framleiðslu eða marga starfsmenn og mikla framleiðslu, vinnustundir við 

framkvæmd og umsýslu gæðaeftirlits eru þær sömu. Innleiðing og viðhald gæðakerfa flokkast 

þar af leiðandi undir fastan kostnað hjá fyrirtækjum sem óhjákvæmilega, ef niðurstöður 

könnunarinnar eru réttar, eru hlutfallslega meiri byrði kostnaðarlega séð hjá litlum fyrirtækjum 
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en stórum. Lítil fyrirtæki þurfa að hafa meiri framlegð og/eða framleiða meira heldur en stór 

fyrirtæki til að hafa uppí þann kostnað sem innleiðing og umsýsla gæðaeftirlits er.  

 Eins og kom fram í könnuninni og í grein Taylors, HACCP in small companies: benefit 

or burden? (Taylor, 2001), þá getur það reynst litlum fyrirtækjum erfitt að innleiða HACCP. 

Af 49 fyrirtækjum sem svöruðu könnuninn þá eru 40 fyrirtæki sem svöruðu því játandi að hafa 

keypt utanaðkomandi sérfræðiaðstoð til að setja upp áhættumiðað innra eftirlit og/eða aðstoð 

við að útbúa gæðahandbækur. Þessir svarendur gáfu upp að fjöldi keyptra tíma hefði verið allt 

frá tveim tímum uppí 500 tíma. Eða bara heill hellingur af tímum eins og einn svarandi sagði. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hönnu Lóu Skúladóttur hjá rannsóknarþjónustunni Sýni sem 

sérhæfir sig í að aðstoða matvælafyrirtæki í frumframleiðslu við uppsetningu á gæðakerfum þá 

kostar hver klukkustund sérfræðings 12.700 krónur. Sýni mælir einnig með því að þeir 

starfsmenn innan fyrirtækis sem eiga að vera ábyrgir fyrir gæðaeftirlitinu sæki námsskeið hjá 

Sýni sem kostar 67.000 krónur. Meðaltímafjöldi þeirra 40 fyrirtækja sem keypt höfðu 

utanaðkomandi sérfræðiaðstoð var 73,5 klukkustundir. Það gerir stofnkostnað uppá 933.450 

krónur fyrir utan kostnað við námskeiðið. 

  Ekki hefði verið óeðlilegt að álykta að lítil eða miðlungsstór fyrirtæki væru óánægðari 

með samskipti sín við opinbera eftirlitsaðila og fjölda heimsókna heldur en stór fyrirtæki sem 

eru betur í stakk búin til að sinna eftirlitinu. Rannsóknin leiddi hins vegar í ljós þegar skoðað 

var hvort stærð fyrirtækis hefði áhrif á viðhorf til eftirlitsaðila að það var ekki tölfræðilega 

marktækur munur á meðaltölum milli hópa. Spurt var annars vegar hvernig fyrirtækjum fyndist 

samskipti við opinbera eftirlitsaðila svo sem við MAST eða heilbrigðiseftirlit almennt vera. 

Gefnir voru fimm svarmöguleikar á Likert kvarða þar sem 1 var mjög góð en 5 var mjög slæm 

(F(2, 46) = 0,480 ; p = 0,62). Hins vegar var spurt hvað fyrirtækjum fyndist um fjölda 

eftirlitsheimsókna, frá opinberum aðilum svo sem frá MAST eða heilbrigðiseftirliti. Gefnir 

voru fimm svarmöguleikar á Likert kvarða þar sem 1 var alltof margar og 5 alltof fáar (F(2, 

46) = 1,904 ; p = 0,16). Eins og sést í töflu 16 er lítill munur á meðaltölum stórra, miðlungs 

eða lítilla fyrirtækja þegar spurt var um viðhorf til eftirlitsaðila. 
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Tafla 16. Viðhorfsspurningar. 

Finnst þér:      Fjöldi (n) Meðaltal (mean) Staðalfr.(std) 
 

samskipti þín við opinbera eftirlitsaðila svo sem 

við MAST eða heilbrigðiseftirlitið, almennt vera 

mjög góð, góð, hvorki góð né slæm, slæm eða mjög 

slæm? 

   

          

Stórt fyrirtæki 14 2,29 0,82 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 2,14 0,83 

Lítið fyrirtæki 6 2,83 0,41 

 

fjöldi eftirlitsheimsókna, frá opinberum aðilum 

svo sem frá MAST eða heilbrigðiseftirlitinu, til 

þeirrar starfsstöðvar sem þú vinnur hjá vera alltof 

margar, full margar, hvorki of margar né of fáar, 

mættu vera fleiri eða alltof fáar? 

   

    

Stórt fyrirtæki 14 1,93 0,62 

Miðlungsstórt fyrirtæki 29 2,17 0,89 

Lítið fyrirtæki 6 2,00 0,63 

 

Þegar svörin eru greind í Excel og sett í rit eins og sést á mynd 10 þá sést að rúmlega 80% 

stórra fyrirtækja svara því til að samskipti við opinbera eftirlitsaðila séu mjög góð eða góð á 

móti 65% miðlungsstórra fyrirtækja. 

 

Mynd 10. Viðhorf til opinberra eftirlitsaðila. 
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Þrátt fyrir að fjöldi eftirlitsheimsókna segi fyrir um þann kostnað sem fyrirtæki bera af 

opinberu eftirliti sýnir rannsóknin ekki fram á eins og sést á mynd 11 að það sé hlutfallslegur 

munur á svörum stórra, miðlungs eða lítilla fyrirtækja þegar kemur að því að meta hvort fjöldi 

eftirlitsheimsókna sé hæfilegur. Eitt stórt fyrirtæki í mjólkuriðnaði svarar því til  að 

eftirlitsheimsóknir mættu vera fleiri. 

 

Mynd 11. Viðhorf til fjölda eftirlitsheimsókna. 

Við samantekt á þeim atriðum sem ráða umfangi matvælaeftirlits og kostnaðar hjá fyrirtækjum 

í frumframleiðslu eru nokkrir þættir sem koma á óvart. Sérstaklega þó að í raun er eftirlit með 

matvælafyrirtækjum í frumframleiðslu ekki á höndum eins aðila, Matvælastofnunar, heldur 

sæta þau fyrirtæki sem falla undir undanþágu ákvæðið í 6. gr. matvælalaganna, eftirliti af hálfu 

heilbrigðiseftirlits í hverju heilbrigðisumdæmi. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um 

Matvælastofnun frá árinu 2013 kemur fram að hætta er á að eftirlit sé ekki nógu samræmt á 

landsvísu því þrátt fyrir að Matvælastofnun beri að samhæfa matvælaeftirlit þá hefur 

Matvælastofnun ekki boðvald yfir heilbrigðisnefndum sveitarfélaganna.  

Samkvæmt 6. gr. laga um matvæli nr. 93/1995 fer Matvælastofnun með eftirlit með  

fyrirtækjum í frumframleiðslu að undanskildum smásöluaðilum í sjávarafurðum og 

kjötvinnslum í smásöluverslunum. Þessir aðilar eru undanþegnir kröfunni um samþykkisnúmer 

ef  þau eru smásölufyrirtæki sem ekki dreifir meira en 1/3 af framleiðslunni til annarra smásala, 

svo sem verslana, veitingahúsa, mötuneyta eða heildsala. Þrátt fyrir að þessi fyrirtæki séu í raun 

að meðhöndla frumframleiðslu þá falla þau ekki undir þá skilgreiningu vegna 

undanþáguákvæðisins. Stór kjötvinnsla í Reykjavík sem er með smásöluverslun samhliða 

vinnslunni, fellur undir fyrirtækja flokk 2 og sætir þar af leiðandi eftirliti af hálfu 
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Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, greiðir samkvæmt gjaldflokki sjö úr gjaldskrá HER 95.000 

krónur á ári miðað við eina heimsókn. Samkvæmt viðtali við Óskar Ísfeld Sigurðsson, 

deildarstjóra hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur (23. september 2014) er gert áhættumat fyrir 

hvert fyrirtæki og niðurstöður þess eru meðal annars lagðar til grundvallar því eftirliti sem 

fyrirtækin fá. Þetta gerir það að verkum að stærstu framleiðslufyrirtækin sem 

heilbrigðiseftirlitin hafa eftirlit með fá yfirleitt flest áhættustig og fá því reglubundið eftirlit 2 

á ári. Fyrirtæki geta þó fengið fleiri heimsóknir en þetta, það eru þá svokallaðar 

eftirfylgniferðir. Þær ráðast af eðli þeirra athugasemda sem gerðar eru í reglubundnu eftirliti. 

Áætlaður kostnaður vegna eftirlits af hálfu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sést í töflu 17. 

Tafla 17. Áætlaður kostnaður vegna eftirlits af hálfu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 

Tegund fyrirtækis Eftirlitsgj. Eftirfylgniferð Samtals á ári 

    

Kjötvinnsla stór 

2/3 hluti framl. seldur í smás.  

 

Fiskvinnsla meðal stór 

/fiskbúð  

95.000 x 2 

 

 

47.500 

 

23.750 213.750 kr. 

 

 

47.500 

    

 

Tafla 18.  Áætlaður kostnaður vegna eftirlits af hálfu Matvælastofnunar. 

Tegund fyrirtækis Eftirlitsgj. Samtals á ári 

   

Kjötvinnsla stór 

fleiri en 30 starfsm. 

 

Fiskvinnsla miðl.stór 

10-30 starfsm. 

20.870 x 20  

 

 

20.870 x 10 

417.400 kr. 

 

 

208.700 kr. 

   

 

Grunnkostnaður við eftirlit af hálfu MAST kemur fram í töflu 18. Fyrirtæki sem falla undir 

eftirlit af hálfu MAST geta síðan búist við að við grunneftirlitsgjaldið bætist tímafjöldi vegna 

viðbótareftirlits vegna umbúða og merkinga, einnig geta þau færst milli frammistöðuflokka 

sem hækkar eða lækkar gjaldið um 50%. Einnig fá þessi fyrirtæki að minnsta kosti eina 

eftirlitsheimsókn á ári frá heilbrigðiseftirliti sem tekur út ytri þætti starfsstöðvarinnar eins og 

frágang utanhúss, meindýravarnir, loftmengun og holræsamengun.  

 Flokkunarkerfið hjá MAST er mjög skýrt og ættu fyrirtæki auðveldlega að geta séð hvar 

í flokki þau lenda ef undan er skilin frammistöðuflokkunin. Erfiðara er að finna út kostnað 

vegna eftirlits af hálfu heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna. Gjaldskrár eru eins margar og 
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umdæmin eru mörg. Við vinnslu verkefnisins var ekki hægt að fá uppgefið við hvaða viðmið 

fyrirtæki lentu í flokki sem stór, lítil eða miðlungs. Heimildir eru í reglugerðum að lækka eða 

hækka eftirlitsgjald ef eftirlit er annað að umfangi en flokkur segir til um en svo virðist sem 

mat á umfangi sé ekki niðurnjörvað. Ljóst er af samanburðinum að mun meiri kostnaður fylgir 

því að reka starfsstöð með samþykkisnúmeri MAST. Bæði er kostnaður við eftirlit meiri sem 

og sú staðreynd að starfsstöðvar með samþykkisnúmer þurfa að uppfylla kröfuna um 

áhættugreiningu HACCP.  

 

Lokaorð 
 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir og matvælaeftirlit í frumframleiðslu hafði verið 

skoðað frá ýmsum sjónarhornum þá kom í ljós að lítil fyrirtæki með fáa starfsmenn og litla 

framleiðslu verja jafnmörgum klukkustundum í gæðaeftirlit og stór fyrirtæki með mikla 

framleiðslu. Samkvæmt könnuninni þurfa lítil og meðalstór fyrirtæki fremur að kaupa 

utanaðkomandi sérfræðiþjónustu til að setja upp gæðakerfið og viðhalda því. Stærri fyrirtæki  

eyða þó ívið meiri tíma í utanumhald gagna varðandi gærðstjórnun heldur en minni fyrirtæki. 

Þegar horft er til þeirra áhrifa sem kostnaður við gæðaeftirlit hefur á samkeppnisstöðu 

fyrirtækja á markaði þyrfti að horfa til miklu afmarkaðra sviðs heldur en allra íslenskra 

matvælafyrirtækja í frumframleiðslu. Hjá þeim fyrirtækjum sem svara könnuninni þá er 

stærðarmunur á fyrirtækjum eftir því í hvaða frumframleiðslugeira fyrirtækið starfar. 

Fiskvinnslufyrirtæki og fyrirtæki í mjókurvinnslu sem svara könnuninni eru almennt stærri en 

kjötvinnslufyrirtæki. Hár fastur kostnður leggur hlutfallslega meiri byrðar á lítil fyritæki heldur 

en stór fyrirtæki og erfiðara er fyrir lítil fyrirtæki að komast inná markað þar sem 

stærðarhagkvæmni skiptir miklu máli. Mismunandi er einnig eftir því í hvaða frumframleiðslu 

fyrirtækið starfar hversu miklvægt það er fyrir fyrirtæki frá samkeppnissjónarhorni að hafa 

alþjóðlegt samþykkisnúmer. 

Fiskvinnslufyrirtæki á Íslandi selja til dæmis meginhluta framleiðslu sinnar á markaði 

í Bandaríkjunum eða Evrópu. Fiskvinnslufyrirtæki hafa mörg hver bundist samtökum um sölu 

á fiskafurðum á erlenda markaði. Samtök eins og til dæmis Sölusamband íslenskra 

fiskframleiðenda og Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna sjá um verðlagningu, markaðsmál og 

dreifingu á framleiðslu frá íslenskum fiskframleiðendum. Samkeppnin á sér ekki stað 

innanlands heldur fer fram á erlendum mörkuðum. Þeirra samkeppnishæfni gagnvart 

framleiðendum frá öðrum löndum byggir á því að hafa viðurkennt samþykkisnúmer. Fyrir allar 
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vörur sem eru merktar með samþykkisnúmeri Íslands gilda reglur um frjálst flæði vöru innan 

EES svæðisins. Samþykkisnúmerið segir þannig til um að viðkomandi framleiðandi uppfylli 

kröfur varðandi merkingar og ábyrga hollustuhætti og hreinlæti við framleiðslu. Fyrir 

fiskframleiðendur er því mikið í húfi að geta merkt framleiðsluna sína með viðurkenndu 

samþykkisnúmeri. Stofnkostnaður við uppsetningu og viðhald innra eftirlits með HACCP er 

mögulega samkeppnishamlandi inngöngu hindrun (e.entry barriers) inní þennan 

framleiðslugeira en þessi fyrirtæki hafa ekkert val, því þegar kemur að því að selja 

framleiðsluna erlendis þá verða þau að hafa íslenskt samþykkisnúmer til að vera 

samkeppnishæf. Áhugavert er að af 32 fyrirtækjum sem svöruðu könnuninni voru  23 í stærri 

stærðarflokkunum.  

Allt annað gildir um fyrirtæki í frumframleiðslu á kjötvörum sem eru að selja alla sína 

framleiðslu innanlands. Íslenskur markaður er lítill á alþjóða mælikvarða, hér á landi búa ekki 

nema tæplega 330 þúsund manns. Fyrirtæki í kjötiðnaði eru samkvæmt könnuninni með minni 

framleiðslu og færra starfsfólk heldur en fyrirtæki í fiskiðnaði og mjólkurframleiðendur. Eins 

og kemur fram í grein Taylors (2001), þá helst það í hendur að eftir því sem fyrirtæki eru minni 

og með færra starfsfólk gengur þeim verr að koma upp og viðhalda gæðastjórnunarkerfi. Þessi 

fyrirtæki þurfa oftar að kaupa utanaðkomandi sérfræðiaðstoð. Einnig hjálpar það ekki til að í 

áhættuflokkun MAST þá ber kjöt mesta áhættu. Kjötvinnslufyrirtæki lenda jafnvel í auka 

eftirlitstímum vegna neytendahóps og neytendamerkinga. Kostnaður þessara fyrirtækja er hár 

í byrjun við að koma gæðakerfi á og helst hár við það að sinna kerfinu og viðhalda því. 

Kostnaður við að uppfylla kröfur reglugerða og eftirlitsaðila getur þannig orðið verulegt 

hlutfall af tekjum minni fyrirtækja. Stærri fyrirtæki eiga meiri möguleika til að kljúfa þennan 

kostnaði í krafti stærðarhagkvæmni. Með háum aðgangshindrunum fyrir lítil fyrirtæki inná svo 

lítinn markað sem Ísland er getur skapast hætta á fákeppni markaðnum, sem eykur líkur á hærra 

vöruverði. 

Öll viljum við fá ódýra vöru en við viljum líka að varan sé örugg til neyslu. Lög og 

reglur um meðhöndlun og framleiðslu matvæla eru nauðsynleg sem og að einhver fylgi því 

eftir að farið sé að reglum. Spurningin er hver á að bera kostnaðinn af regluverkinu, á hann 

allur að falla á neytendur í formi hærra vöruverðs eða eiga stjórnvöld eða jafnvel samtök 

iðnfyrirtækja að bera hluta kostnaðarins? Í matvælalöggjöf Evrópusambandsins er gefið 

svigrúm til aðildalanda um að hægt sé að afla heimilda til undanþágu frá ákvæðum hennar, 

sérstaklega á litlum markaðssvæðum og fyrir ör- og lítil fyrirtæki.  Er verið að vinna of þröngt 

eftir reglugerðinni hér á Íslandi er til dæmis ekki verið að vinna í því að afla 

undanþáguheimilda? Eins hefur Samkeppniseftirlitið beint þeim tilmælum til Alþingis að við 
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setningu laga og stjórnvaldsfyrirmæla sé skoðað hvort fyrirhuguð reglusetning eykur líkur á 

fákeppni á markaði það er að segja hvort það séu líkur á að aðgerðin feli í sér aukinn kostnað 

við inngöngu á markað. 

Til að komast að því sem mestu máli skiptir fyrir neytendur á Íslandi, hækkun 

vörurverðs, væri áhugavert að kanna hversu miklu af kostnaði matvælafyrirtækja í 

frumframleiðslu, við að uppfylla reglugerðir og kröfur eftirlitsiðnaðarins, er velt út í verðlagið 

á Íslandi og hversu mikinn kostnað neytendur koma til með að bera af fákeppni sem gæti verið 

að myndast á kjötmarkaði með hertum reglum um matvælaeftirlit. Skoða mætti einnig hvort 

undanþáguheimilda frá matvælalöggjöf Evrópusambandsins hafi verið aflað, hverjar þær 

undanþáguheimildir eru og hversu miklu máli skipta þær fyrir íslenska neytendur. Einnig er 

áhugavert að skoða hvort samtök eins og samtök iðnaðarins eða faghópar eins og félag 

kjötiðnaðarmanna hafi á sinni stefnuskrá að aðstoða félagsmenn sína við innleiðingu og 

uppsetningu gæðastjórnunarkerfa.  Með því til dæmis að bjóða uppá sameiginlegan gagnagrunn 

á sviði gæðahandbóka þar sem fyrirtæki gætu sótt sér upplýsingar og uppsett skjöl. Einnig að 

bjóða uppá námskeið og/eða aðstoð við að setja upp gæðastjórnunarkerfi. Þannig gætu lítil 

og/eða ný fyrirtæki átt auðveldara með að komast inná markaðinn til hagsbóta fyrir neytendur. 
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Viðauki A  
 

Spurningalisti 

 

1.Hvert af eftirtöldu er aðalframleiðsluhráefni þeirrar starfsstöðvar sem þú vinnur hjá? 

Merktu í einn reit. 

 

□ Kjöt 

□ Fiskur  

□ Mjólk 

  

 

2.Hversu mörg stöðugildi eru í þeirri starfsstöð sem þú vinnur hjá? 

Merktu í einn reit. 

 

□ Fleiri en 30 

□ 11 til 30 

□ 4 til 10 

□ 3 eða færri 

 

3.Hvert er framleiðslumagn í tonnum á ári í þeirri starfsstöð sem þú vinnur hjá? 

Merktu í einn reit. 

□ Meira en 10.000 tonn 

□ 1.000 til 10.000 tonn 

□ 100 til 999 tonn 

□ 10 til 99 tonn 

□ 3 til 9 tonn 

□ Minna en 3 tonn 
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4.Hversu mörg stöðugildi eru í fyrirtækinu/starfsstöðinni áætluð í að halda utan um allt 

er snýr að gæðaeftirliti og áhættugreiningu?                                       
Merktu í einn reit. 

□ Fleiri en 1 stöðugildi 

□ ½ til 1 stöðugildi 

□ Færri en ½ stöðugildi 

 

5.Hefur fyrirtækið/starfsstöðin keypt sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi 

ráðgjafafyrirtækjum til að setja upp áhættumiðað innra eftirlit HACCAP og/eða búa til 

gæðahandbækur?                                                                                                                    

Merktu í einn reit. 

□ Nei  

□ Já  - hversu margir sérfræðitímar fóru í uppsetningu _______________________ 

 

6.Kaupir fyrirtækið sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi ráðgjafafyrirtækjum til að 

viðhalda áhættumiðuðu innra eftirliti og/eða til viðhalda gæðahandbókum?                                                  

Merktu í einn reit. 

□ Nei 

□ Já 

 

7.Ef svarað er já í spurningu 6 hversu marga sérfræðitímar að meðaltali á mánuði eru 

keyptir frá utanaðkomandi ráðgjafafyrirtækjum?                                                

Merktu í einn reit. 

□ Færri en 8 tímar á mánuði 

□ 8 til 16 tíma á mánuði 

□ 16 til 24 tíma á mánuði 

□ Fleiri en 24 tíma á mánuði 

 

 

 



55 
 

8.Hversu marga tíma á viku áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt 

til að halda utan um gæðaeftirlit og áhættugreiningu? Hér er átt við tíma við að útbúa 

skráningareyðublöð, utanumhald á gögnum og slíkt fyrir alla þá aðila sem koma að 

eftirlitinu. 

Merktu í einn reit. 

□ Fleiri en 40 tíma 

□ 30 til 40 tíma 

□ 20 til 29 tíma 

□ 10 til 19 tíma 

□ 5 til 9 tíma 

□ Færri en 5 tíma  

 

9.Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari samanlagt í að viðhalda og yfirfara 

gæðahandbækur? Hér er átt við vinnuframlag allra sem sjá um gæðamál og áhættumat 

innan starfsstöðvarinnar. 

Merktu í einn reit. 

 

□ Fleiri en 40 tíma 

□ 30 til 40 tíma 

□ 20 til 29 tíma 

□ 10 til 19 tíma 

□ 5 til 9 tíma 

□ Færri en 5 tíma  
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10.Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt 

til að mæla og skrá hitastig í framleiðslunni? 

Merktu í einn reit. 

□ Fleiri en 8 

□ Frá 6 til allt að 8 tímum 

□ Frá 4 til allt að 6 tímum 

□ Frá 2 til allt að 4 tímum 

□ Færri en 2 tíma 

 

11.Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt 

til að viðhalda og skrá innri rekjanleika? 

Merktu í einn reit. 

□ Fleiri en 8 

□ Frá 6 til allt að 8 tímum 

□ Frá 4 til allt að 6 tímum 

□ Frá 2 til allt að 4 tímum 

□ Færri en 2 tíma 

 

 

12.Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt 

í þrifaeftirlit? 

Merktu í einn reit. 

□ Fleiri en 8 

□ Frá 6 til 8 tímum 

□ Frá 4 til allt að 6 tímum 

□ Frá 2 til allt að 4 tímum 

□ Færri en 2 tíma 
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13.Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari í að þjálfa og leiðbeina starfsfólki vegna 

gæðaeftirlits? 

Merktu í einn reit. 

 

□ Fleiri en 40 tíma 

□ 30 til 40 tíma 

□ 20 til 29 tíma 

□ 10 til 19 tíma 

□ 5 til 9 tíma 

□ Færri en 5 tíma  

 

14.Hversu mikill tími á dag fer í önnu mál er tengjast gæðaeftirliti og áhættugreiningu. 

Merktu í einn reit. 

 

□ Fleiri en 8 

□ Frá 6 til 8 tímum 

□ Frá 4 til allt að 6 tímum 

□ Frá 2 til allt að 4 tímum 

□ Færri en 2 tíma 

Vinsamlegast tilgreinið önnur mál___________________________ 
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15.Finnst þér fjölda eftirlitsheimsókna, frá opinberum aðilum svo sem MAST, 

Heilbrigðiseftirlitið eða Vinnueftirlitið,  til þeirrar starfsstöðvar sem þú vinnur hjá vera 

alltof margar, full margar, hvorki of margar né of fáar, mættu vera fleiri eða alltof 

fáar? 

Merktu í einn reit. 

 

□ Alltof margar 

□ Full margar 

□ Hvorki of margar né of fáar 

□ Mættu vera fleiri 

□ Alltof fáar 

 

 

 

 

 

16.Finnst þér samskipti þín við opinbera eftirlitsaðila svo sem MAST, 

Heilbrigðiseftirlitið eða Vinnueftirlitið almennt vera mjög góð, góð, hvorki góð né slæm, 

slæm eða mjög slæm? 

Merktu í einn reit. 

 

□ Mjög góð 

□ Góð 

□ Hvorki góð né slæm 

□ Slæm 

□ Mjög slæm 
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Viðauki B 
 

Anova töflur og myndir 

 

 

 

ANOVA 

Hefur fyrirtækið/starfsstöðin keypt sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi 

ráðgjafafyrirtækjum til að setja upp áhættumiðað innra eftirlit HACCAP og/eða búa til 

gæðahandbækur?   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,270 2 ,135 ,520 ,598 

Within Groups 11,934 46 ,259   

Total 12,204 48    

 
 

ANOVA 

Kaupir fyrirtækið sérfræðiaðstoð frá utanaðkomandi ráðgjafafyrirtækjum til að viðhalda 

áhættumiðuðu innra eftirliti og/eða til viðhalda gæðahandbókum?   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,377 2 ,189 ,809 ,452 

Within Groups 10,725 46 ,233   

Total 11,102 48    

 

 

Descriptives 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að mæla og skrá hitastig í 

framleiðslunni?   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 4,14 1,460 ,390 3,30 4,99 1 5 

Miðlungs 29 4,41 ,983 ,182 4,04 4,79 1 5 

Lítið 6 4,33 ,816 ,333 3,48 5,19 3 5 

Total 49 4,33 1,107 ,158 4,01 4,64 1 5 
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Test of Homogeneity of Variances 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn 

starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að mæla og skrá 

hitastig í framleiðslunni?   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,496 2 46 ,235 

 
 

ANOVA 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að mæla 

og skrá hitastig í framleiðslunni?   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,693 2 ,347 ,275 ,761 

Within Groups 58,082 46 1,263   

Total 58,776 48    

 
 

Descriptives 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að viðhalda og skrá innri rekjanleika?   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 3,43 1,785 ,477 2,40 4,46 1 5 

Miðlungs 29 3,72 1,360 ,253 3,21 4,24 1 5 

Lítið 6 4,50 ,837 ,342 3,62 5,38 3 5 

Total 49 3,73 1,455 ,208 3,32 4,15 1 5 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn 

starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að viðhalda og skrá 

innri rekjanleika?   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,899 2 46 ,027 
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ANOVA 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að 

viðhalda og skrá innri rekjanleika?   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,829 2 2,415 1,148 ,326 

Within Groups 96,722 46 2,103   

Total 101,551 48    

 
 

Descriptives 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt í þrifaeftirlit?   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 4,07 1,269 ,339 3,34 4,80 1 5 

Miðlungs 29 4,41 1,086 ,202 4,00 4,83 1 5 

Lítið 6 4,33 1,033 ,422 3,25 5,42 3 5 

Total 49 4,31 1,122 ,160 3,98 4,63 1 5 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn 

starfsstöðvarinnar noti samanlagt í þrifaeftirlit?   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,142 2 46 ,868 

 
 

 

 

 

 

ANOVA 

Hversu marga tíma á dag áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt í 

þrifaeftirlit?   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,112 2 ,556 ,431 ,652 

Within Groups 59,296 46 1,289   

Total 60,408 48    
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Descriptives 

Hversu mikill tími á dag fer í önnu mál er tengjast gæðaeftirliti og áhættugreiningu   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 3,64 1,865 ,498 2,57 4,72 1 6 

Miðlungs 29 4,03 1,349 ,251 3,52 4,55 1 6 

Lítið 6 4,50 1,225 ,500 3,21 5,79 2 5 

Total 49 3,98 1,493 ,213 3,55 4,41 1 6 

 
 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hversu mikill tími á dag fer í önnu mál er tengjast 

gæðaeftirliti og áhættugreiningu   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,845 2 46 ,068 

 
 

ANOVA 

Hversu mikill tími á dag fer í önnu mál er tengjast gæðaeftirliti og áhættugreiningu   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,300 2 1,650 ,732 ,486 

Within Groups 103,680 46 2,254   

Total 106,980 48    

 
 

 

Descriptives 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að halda utan um gæðaeftirlit og 

áhættugreiningu? Hér er átt við tíma við að útbúa skráningareyðublöð, utanumhald á gögnum og slíkt fyrir alla þá aðila sem 

koma að efti   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 3,07 2,056 ,549 1,88 4,26 1 6 

Miðlungs 29 3,93 1,580 ,293 3,33 4,53 1 6 

Lítið 6 4,33 1,506 ,615 2,75 5,91 2 6 

Total 49 3,73 1,741 ,249 3,23 4,23 1 6 
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Test of Homogeneity of Variances 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að starfsmenn 

starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að halda utan um 

gæðaeftirlit og áhættugreiningu?  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,881 2 46 ,164 

 

ANOVA 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að starfsmenn starfsstöðvarinnar noti samanlagt til að halda 

utan um gæðaeftirlit og áhættugreiningu?  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9,427 2 4,714 1,593 ,214 

Within Groups 136,124 46 2,959   

Total 145,551 48    

 
 

Descriptives 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari samanlagt í að viðhalda og yfirfara gæðahandbækur? Hér er átt við vinnuframlag 

allra sem sjá um gæðamál og áhættumat innan starfsstöðvarinnar   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 4,64 1,906 ,509 3,54 5,74 1 6 

Miðlungs 28 4,54 1,374 ,260 4,00 5,07 1 6 

Lítið 6 4,33 1,366 ,558 2,90 5,77 2 6 

Total 48 4,54 1,515 ,219 4,10 4,98 1 6 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari samanlagt í 

að viðhalda og yfirfara gæðahandbækur?  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,245 2 45 ,298 
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ANOVA 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari samanlagt í að viðhalda og yfirfara 

gæðahandbækur?  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,405 2 ,202 ,085 ,919 

Within Groups 107,512 45 2,389   

Total 107,917 47    

 

 
 

Descriptives 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari í að þjálfa og leiðbeina starfsfólki vegna gæðaeftirlits?   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 5,57 ,756 ,202 5,13 6,01 4 6 

Miðlungs 29 5,34 ,814 ,151 5,04 5,65 3 6 

Lítið 6 5,67 ,516 ,211 5,12 6,21 5 6 

Total 49 5,45 ,765 ,109 5,23 5,67 3 6 

 
 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari í að þjálfa og 

leiðbeina starfsfólki vegna gæðaeftirlits?   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,843 2 46 ,437 

 
 

ANOVA 

Hversu marga tíma á viku áætlar þú að fari í að þjálfa og leiðbeina starfsfólki vegna 

gæðaeftirlits?   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,809 2 ,404 ,681 ,511 

Within Groups 27,314 46 ,594   

Total 28,122 48    
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Descriptives 

Finnst þér fjölda eftirlitsheimsókna, frá opinberum aðilum svo sem MAST, Heilbrigðiseftirlitið eða Vinnueftirlitið,  til þeirrar 

starfsstöðvar sem þú vinnur hjá vera alltof margar, full margar, hvorki of margar né of fáar, mættu vera fleiri eða alltof fáa   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 2,29 ,825 ,221 1,81 2,76 1 4 

Miðlungs 29 2,14 ,833 ,155 1,82 2,45 1 3 

Lítið 6 2,83 ,408 ,167 2,40 3,26 2 3 

Total 49 2,27 ,811 ,116 2,03 2,50 1 4 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Finnst þér fjölda eftirlitsheimsókna, frá opinberum aðilum 

svo sem MAST, Heilbrigðiseftirlitið eða Vinnueftirlitið,  til 

þeirrar starfsstöðvar sem þú vinnur hjá vera alltof margar, 

full margar, hvorki of margar né of fáar, mættu vera fleiri 

eða alltof fáa   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,738 2 46 ,075 

 

 

ANOVA 

Finnst þér fjölda eftirlitsheimsókna, frá opinberum aðilum svo sem MAST, Heilbrigðiseftirlitið eða 

Vinnueftirlitið,  til þeirrar starfsstöðvar sem þú vinnur hjá vera alltof margar, full margar, hvorki of 

margar né of fáar, mættu vera fleiri eða alltof fáa   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,412 2 1,206 1,904 ,161 

Within Groups 29,139 46 ,633   

Total 31,551 48    
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Descriptives 

Finnst þér samskipti þín við opinbera eftirlitsaðila svo sem MAST, Heilbrigðiseftirlitið eða Vinnueftirlitið almennt vera mjög 

góð, góð, hvorki góð né slæm, slæm eða mjög slæm?   

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Stórt 14 1,93 ,616 ,165 1,57 2,28 1 3 

Miðlungs 29 2,17 ,889 ,165 1,83 2,51 1 4 

Lítið 6 2,00 ,632 ,258 1,34 2,66 1 3 

Total 49 2,08 ,786 ,112 1,86 2,31 1 4 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Finnst þér samskipti þín við opinbera eftirlitsaðila svo sem 

MAST, Heilbrigðiseftirlitið eða Vinnueftirlitið almennt vera 

mjög góð, góð, hvorki góð né slæm, slæm eða mjög 

slæm?   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,588 2 46 ,086 

 
 

ANOVA 

Finnst þér samskipti þín við opinbera eftirlitsaðila svo sem MAST, Heilbrigðiseftirlitið eða 

Vinnueftirlitið almennt vera mjög góð, góð, hvorki góð né slæm, slæm eða mjög slæm?   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,607 2 ,303 ,480 ,622 

Within Groups 29,067 46 ,632   

Total 29,673 48    

 
 

 

 

 

 

 


