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Útdráttur  

Matarsóun er hugtak sem mikið hefur verið í umræðunni á síðustu misserum. 

Hugtakið snýr að mestu um sóun á nothæfum matvælum, en lítið hefur farið fyrir 

umræðunni um sóun á drykkjarvörum. Einn flokkur drykkjavara hefur þó komið til 

tals í umræðunni um sóun, og eru það hinir svokölluðu tímabilsbjórar, eða bjórar sem 

einungis eru seldir í vínbúðinni á sérstöku tímabili. Eftir að jólabjóra sölutímabilinu 

lauk 6. Janúar 2016 var það í fréttum að um 30 þúsund lítrum af jólabjór hefði verið 

fargað.  

En er eitthvað hægt að gera til að koma í veg fyrir þessa tegund sóunar? Það er helsta 

rannsóknarefni þessa verkefnis, ásamt því að gerð verður viðskiptaáætlun fyrir 

fyrirtæki sem gæti nýtt sér þessar óseljanlegu tímabilsvörur til framleiðslu á 

matvörum. Tekin verða viðtöl við aðila sem þykja geta varpað ljósi á rannsóknina, 

leitað verður heimilda og farið yfir efni tengt lögum og reglum er varða efnið. 

Skoðað verður hvað þarf til við stofnun matvælafyrirtækis, og drög að 

viðskiptaáætlun lögð fyrir fyrirtækið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mögulegt er að stofna fyrirtæki sem framleiðir 

matvöru úr óseldum tímabilsvörum. Rannsóknin leiddi ekki í ljós nein lög eða reglur 

sem hindra aðgang að vörunum. Til að stofna slíkt fyrirtæki þarf að verða sér út um 

svokallað áfengisgjaldaskírteini, sem leyfir að óseldu vörurnar fáist keyptar án 

greiðslu áfengisgjalda. Að öðru leyti fellur reksturinn undir hefðbundin ákvæði um 

rekstur matvælafyrirtækja. Svarið við rannsóknarspurningunni er því að það er hægt.  
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Útdráttur á ensku  

Food waste has been a big topic for conversation the last few semesters. The concept 

of food waste is explaned by the FAO as edible food that is being wasted, meaning 

that it ends up in the trash instead of being comsumed by people. One factor of food 

waste that seems to be a little left out, is the topic of beverage waste. Amongst all the 

reports and numbers on food waste available, the author only found two reports that 

mention the waste of beverages. In the icelandic conversation there has been some 

conversation on the topic of seasonal beers being wasted. After the end of 

christmasbeer selling season news coverage reported that 30 thousand liters of 

christmasbeer was disposed of. Food waste has a great environmental influence, both 

in over production of products not being consumed and the disposal of waste. But 

why is all that beer being disposed of? And is it possible to avoid this kind of waste 

in any way? 

This project explores the possibility of avoiding this kind of food waste, by 

producing non-alcoholic products from the seasonal beers, that else would go to 

waste and be disposed of. The author explores all the rules and regulation regarding 

the sale of alcoholic beverages and the rules and regulations on production of food. 

Also the project includes a sketch of a business plan for the company Eðalsósur, that 

will produce sauces from the unsold seasonal beers. 

The results of the project show that this can be done, there are no apparent rules or 

regulations that prevent the creation of such a food-production company. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

matvælarekstur við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin er skrifuð á haustönn 2016 og 

gildir til 15 eininga.  

Leiðbeinandi við skrifin er Árni Sverrir Hafsteinsson og fær hann sérlegar þakkir 

fyrir góða leiðsögn. Einnig vill höfundur þakka Selmu Dögg Sigurjónsdóttur, 

verkefnastjóra hjá Nýsköpunarmiðstöð, fyrir veitta aðstoð ásamt þeim fjölmörgu sem 

veittu góðar upplýsingar við vinnslu verkefnisins. Allir fjölskyldumeðlimir fá þakkir 

fyrir sýnda þolinmæði og einn ónefndur fjölskyldumeðlimur sérstaklega fyrir ráðgjöf 

á neyðarstundum.  
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1. Inngangur 

1.1.  Lýsing á verkefni 

Höfundur hefur lengi haft áhuga og fylgst grant með umræðu um matarsóun. Eftir að 

hafa ítrekað rekið augun í blaðagreinar um förgun á jólabjór eftir jólin, vaknaði sú 

spurning hvort þarna væri ekki um stórfellda matarsóun að ræða. Samkvæmt þessum 

fréttum var um 30 þúsund lítrum af jólabjór fargað í janúar 2016, og þar er bara verið 

að tala um jólabjór. Þá eru ótaldar allar aðrar tegundir af svokölluðum tímabilsvörum 

hjá ÁTVR, t.d. þorrabjór, páskabjór og sumarbjór, sem allar hafa talmarkað 

sölutímabil. Hver er ástæða þess að öllum þessum bjór er fargað og er hægt að gera 

eitthvað til að koma í veg fyrir það? 

1.2.  Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að rannsaka hvort mögulegt sé að nýta tímabilsvörur, sem 

dæmi jólabjór, þorrabjór og páskabjór, sem detta úr sölu hjá Vínbúðinni, til 

framleiðslu. Hugmyndin er að nýta þær til framleiðslu á óáfengum vörum, ekki til 

endursölu eða endurnýtingar. Skoðuð verða lög og reglur er málið varða ásamt því að 

lögð verða drög að viðskiptaáætlun fyrir fyrirtækið Eðalsósur sem myndi nýta sér 

þessar vörur til framleiðslu á m.a sósum, marineringum og slíku. 

Skoðuð verða lög og reglur Alþingis um rekstur ÁTVR og einnig reglur 

Vínbúðarinnar um eigin rekstur. Farið verður yfir sögu ÁTVR og framleiðslu á bjór 

ásamt því að skoða helstu skilyrði er varða matvælaframleiðslu. Stuðst verður við 

skjal Nýsköpunarmiðstöðvar um gerð viðskiptaáætlana til að leggja drög að 

viðskiptaáætlun í þessu verkefni ásamt því að nýta sér ráðleggingar miðstöðvarinnar 

er varða frumkvöðla og stofnun fyrirtækja. 

1.3.  Rannsóknarspurning 

Er mögulegt að nýta óseljanlegar tímabilsvörur ÁTVR til óáfengrar 

matvælaframleiðslu? 

1.4.  Rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni verða fjölbreytttar rannsóknaraðferðir notaðar. Tekin verða viðtöl við 

viðeigandi aðila, heimilda aflað eftir ýmsum leiðum, bæði á netinu og með 

samskiptum við aðila sem kunnáttu hafa sem nýtist til úrvinnslu verkefnisins. Unnið 
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verður úr öllum upplýsingum og þær flokkaðar eftir notagildi. Leitast verður eftir því 

að nálgast efnið á raunhæfan hátt með því að leggja drög að viðskiptaáætlun fyrir 

fyrirtækið Eðalsósur, sem nýta myndi afgangsvörurnar til framleiðslu. Haft verður 

samband við brugghús landsins og þau beðin um viðtöl. Saminn verður spurningalisti 

til að leggja fyrir viðeigandi aðila hjá brugghúsunum. Þau sem tilbúin eru til að veita 

viðtöl verða heimsótt eða rætt við á þau á Skype, ef mögulegt. Þau sem ekki eru 

tilbúin til viðtala fá sendan spurningarlistann og geta svarað eftir hentugleika. Reynt 

verður á ná sambandi við aðila tengda yfirvöldum og embættum sem geta gefið 

upplýsingar um gildandi lög og reglur varðandi rannsóknarefnið. Ýmsar stofnanir 

koma við sögu þegar um er að ræða reglur um gjöld, skatta og stofnun fyrirtækja og 

haft verður samband við viðeigandi aðila hjá þeim stofnunum. Einnig verður 

höfundur í samskiptum við vínbúðina í sambandi við ýmislegt talnaefni um sölu og 

reglur um rekstur ÁTVR. 

1.5.  Hugsanleg vandamál 

Vandamál sem mögulega gætu komið upp við úrvinnslu verkefnisins eru að erfitt 

gæti reynst að ná sambandi við fólk sem hefur viðeigandi vitneskju. Hagsmunaðilar 

brugghúsa vilja mögulega ekki gefa upplýsingar um umfang förgunar, þar sem 

matarsóun er litin illu auga og þykir skammarleg í nútímasamfélagi. Svörunar tími 

yfirvalda getur reynst langur, þar sem fara þarf yfir margar fyrirspurnir og erfitt getur 

reynst að ná sambandi við rétta aðila þar sem stundum er óljóst hvert beina skuli 

fyrirspurnum.  

Rannsakandi hefur engin tengsl við aðila hvorki hjá brugghúsum landsins né ÁTVR. 

Rannsakandi hefur nauðsynlega menntun, reynslu og tengsl við matvælabransann til 

að geta stofnað ímyndað fyrirtæki verkefnisins. 

1.6.  Mikilvægi rannsóknar 

Rannsóknin er mikilvæg til þess að komast að því hvort fyrirtækið Eðalsósur hefur 

rekstrargrundvöll. Einnig gæti hún nýst brugghúsum til að finna sinn eigin farveg til 

endurnýtingar á vörum sínum. Einnig gæti rannsóknin opnað augu stjórnvalda fyrir 

þessari tegund sóunnar og brýnt nauðsyn þess að stjórnvöld og aðrir tengdir aðilar 

leiti þess að finna leiðir til að koma í veg fyrir slíka sóun.  
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2. Bakgrunnur  

2.1.  Hvað er matarsóun? 

Samkvæmt skilgreiningu Food and agriculture organisation of the United nations 

(FAO), er matarsóun matvörur sem framleiddar eru til manneldis, en er á endanum 

ekki neytt af manneskju. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að matvaran nær ekki 

munni neytendans. Vandamál geta komið upp strax við uppskeru, sem dæmi má 

nefna að tæki og aðferðir notuð við uppskeru geta verið léleg eða skordýr og 

sjúkdómar eyðilagt uppskeruna áður en hún er tilbúin. Við pökkun getur komið í ljós 

að matvælin eru skemmd, annað hvort vegna skordýra eða myglu. Við flutninga 

getur matvaran einnig skemmst eða kramist og það sama á við þegar varan nær í 

heildsölu. Tölur úr rannsókn FAO og World Resource Institute (WRI) sem 

framkvæmd var árið 2009, benda til þess að einum þriðja hluta af matvöru sem 

framleidd er til manneldis sé sóað. Þetta svara til þess að 1.3 milljónum tonna af 

nothæfum matvælum sé hent í ruslið árlega. Tölur úr sömu rannsókn sýna hvar 

sóunin er mest eftir fæðutegundum og einnig eftir svæðum í heiminum. Sem dæmi 

má nefna að skýrslan sýnir að stærsta sóunin á heimsvísu á sér stað með 

rótargrænmeti og korn, um 63% af rótargrænmeti endar sem sóun og um 53% af 

korni sömuleiðis. (Libinski m.fl., 2013). 

Landvernd framkvæmdi árið 2015 forrannsókn á umfangi matarsóunar á reykvískum 

heimilum. Rannsóknin náði til 17 heimila með samtals 58 einstaklingum. Sú 

rannsókn gaf til kynna að minnst 48 kg. af nothæfum matvælum sé hent í ruslið á 

mann á hverju ári í Reykjavík. Ef gengið er út frá því að rannsóknin sé viðeigandi, þá 

er matarsóun íbúa Reykjavíkur 5.800 tonn á ári. (Andrea M. Burgherr m.fl. 2015). 

Gríðarlegur kostnaður fellur til við innkaup á vörum sem enda að lokum í ruslinu auk 

þess sem mikill kostnaður er við offramleiðslu og flutninga á vörunum. Rannsókn 

Landverndar sýnir, samkvæmt verðmæta útreikningi rannsóknarinnar, að í Reyjavík 

hendir hver einstaklingur að meðaltali matvælum að verðmæti 37 þúsund krónur í 

ruslið á ári eða sem samsvarar að minnsta kosti 4,5 milljörðum króna fyrir alla íbúa 

Reykjavíkur. (Andrea M. Burgherr m.fl. 2015). 

Auk þess kostnaðar sem fer í framleiðslu á vörum sem aldrei er neytt, þá eru 

umhverfisáhrif af þessarri offramleiðslu gífurleg, ásamt þeim umhverfislegu áhrifum 
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sem eru af förgun á vörunum. Hérlendis fer sem dæmi meirihluti úrgangs í urðun. 

(Sorpa, e.d.).  

Samkvæmt tölum frá FAO veldur urðun á matvælum 3.3 miljörðum tonna útblæstri á 

gróðurhúsalofttegundum árlega. Ef þessi tala er sett í samræmi við tölur um losun 

landa á gróðurhúsaloftegundum lendir matarsóun í þriðja sæti á eftir Kína og 

Bandaríkjunum. (Andrea M. Burgherr m.fl. 2015). 

Einnig veldur urðun matvæla losun á metan gasi sem er 21 sinnum virkari 

gróðurhúsalofttegund en koltvíoxíð. (Umhverfisstofnun, e.d.). Mikið vatn fer einnig 

til spillis við matarsóun. Talið er að  árlega tapist vatn sem samsvarar rennsli árinnar 

Volgu í eitt ár í framleiðslu á matvælum sem á endanum er ekki neytt. FAO metur 

sem svo að 1,4 milljarðar hektara land fari undir að framleiða matvæli sem lenda í 

ruslinu. (FAO, 2011). Þá er ótalið það landsvæði sem fer undir urðunina á 

matvælunum.  

Fyrir utan umhverfislegu áhrifin er einnig hægt að líta til siðferðilegra áhrifa. Enn 

lifa um 795 milljónir manna við króníska vannæringu, eða um 10.9% jarðarbúa. 

Krónísk vannæring er skilgreind í tvo flokka samkvæmt World health organisation 

(WHO). Annars vegar ónæg inntaka á næringarefnum til lengri tíma, undir 900 

kaloríur á dag fyrir fullorðna. Hins vegar röng inntaka af næringarefnum, orsökin 

getur verið vegna rangs mataræðis eða vegna sjúkdóma, en einnig vegna ónógs 

framboðs á fjölbreyttu fæði. (WHO, 2016). Til hliðsjónar má nefna að grunnorku 

þörf fullorðinnar manneskju, semsagt sú orka sem þarf til að halda líkamsstarfsemi 

gangandi, er 1440 kaloríur á dag. (Vísindavefur, e.d.).  

Sá matur sem lendir í ruslinu gæti auðveldlega séð öllum þeim sem lifa við króníska 

vannæringu og jafnvel fleirum til fyrir réttri næringu. (FAO, 2011). 

Mismunandi er eftir heimshlutum á hvaða stigi mesta sóunin á sér stað.  Skýrsla WRI 

skiptir stigunum upp í 5 hluta: Framleiðslustig, Meðhöndlunar/geymslustig, 

Vinnslu/pökkunarstig, Dreifingar/markaðssetningarstig og Neyslustig. Sem dæmi má 

nefna að í Afríku sunnan Sahara á um 39% matarsóunar sér stað strax á 

framleiðslustigi, meðan einungis 5% eiga sér stað hjá neytendunum sjálfum.  Í 

Evrópu er staðan allt önnur, þar verður stærsti hluti sóunar á 

dreifingar/markaðssetningarstiginu og neyslustiginu, eða heil 61%, þar af 52% hjá 

neytendum. (Libinski m.fl, 2013).   
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2.2. Sóun á drykkjarvörum 

Ekki eru til nákvæmar tölur yfir hlutfall drykkjarvöru í matarsóun, en forrannsókn 

Landverndar frá árinu 2015, bendir til að á reykvískum heimilum sé hlutfall 

drykkjarvöru í heildarmatarsóun um 7%. (Andrea M. Burgherr m.fl. 2015). 

Mynd 1. Hlutfall matarsóunar á reykvískum heimilum samkvæmt forrannsókn 

Landverndar. (Andrea M. Burgherr m.fl. 2015) 

 

 

Það skal þó tekið fram að hér er einungis verið að skoða sóun beint frá heimilunum, 

þessar tölur sína ekki þá sóun sem verður á framleiðslu eða heildsölustiginu.  

Bresku góðgerðar samtökin WRAP (The waste and resources action programme) 

vinna gegn og safna gögnum um sóun í Bretland og kalla sig samtök í 

auðlindastjórnun. Þau leggja áherslu á minni sóun og endurnýtingu á mat- og 

drykkjarvörum, fatnaði og raftækjum. Gerð var stór rannsókn á þeirra vegum sem 

stóð frá árinu 2007- 2012 og voru helstu niðurstöður birtar í skýrslu sem kom út árið 

2013. Tölur úr skýrslu WRAP sýna að þar í landi var um 1.3 milljón tonnum af 

drykkjarvörum sóað árið 2012, þar af voru um 74.000 tonn bjór. Hægt var að koma í 

veg fyrir alla þessa sóun á bjór samkvæmt skýrslunni. (WRAP, 2013.). Mest var 

sóunin vegna þess að varan rann út eða vegna þess að of mikið var borið fram, bæði 

hlutir sem auðveldlega má koma í veg fyrir. Bjór hefur vanalega langan endingartíma 
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og er vel nothæfur í eldamennsku sem dæmi löngu eftir síðasta söludag. Varðandi of 

stóra skammta, telur höfundur það vandamál sem auðveldlega megi forðast með því 

til dæmis að kaupa sér lítinn bjór, eða nota opnaða flösku, sem ekki er áhugi á að 

klára, í matreiðslu. 

 

2.3.  Saga ÁTVR og áfengissölu á Íslandi 

Áfengisverslun ríkisins var stofnuð árið 1922, eftir að 10 ára löngu banni við 

framleiðslu, neyslu og innflutningi á áfengi var að hluta til aflétt. Bannið var 

upprunalega lagt á vegna þess að óhófleg áfengisneysla Íslendinga þótt standa í veg 

fyrir framförum í landinu. Því var svo aflétt að hluta þegar Spánverjar, sem keyptu 

mikið af saltfiski frá Íslandi, kröfðust þess að Ísland keypti á móti rauðvín frá Spáni. 

Til að auðvelda slík viðskipti var innflutningur á áfengi undir 21% styrkleika leyft 

aftur, bjór var þó undanskilinn lögunum og var áfram bannaður. Tóbakseinkasala 

ríkisins var svo stofnuð 1932 og árið 1961 voru fyrirtækin tvö sameinuð og urðu 

þannig að Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins eða ÁTVR. Fyrirtækið framleiddi um 

tíma sitt eigið áfengi, þar af þekktast hið íslenska Brennivín, en lagði af alla 

framleiðslu árið 1992 og seldi tæki og tól til einkaaðila. Eins og alkunna er var bjór 

fyrst leyfður aftur á landinu árið 1989, eftir 77 ára bann. Í byrjun voru verslanir 

ÁTVR 7, en eru árið 2016 orðnar 50, ásamt því að rekin er netverslun. Verslanir 

ÁTVR ganga núorðið undir nafninu Vínbúðin. (ÁTVR, e.d.). 

Í netverslun vínbúðarinnar eru þegar þetta er ritað, þann 27.10.2016, í allt 2424 

vörunúmer í sölu, þar af 358 vörunúmer undir flokknum bjór. 

 

2.4. Lög um áfengisgjald   

Núgildandi lög um áfengisgjald tóku gildi 1. September 1995, þeim hefur þó verið 

breytt að einhverju leyti um 28 sinnum síðan. Síðustu nýju breytingar taka gildi 1. 

Janúar 2017. 

Þar stendur meðal annars: 

1. gr. Greiða skal til ríkissjóðs sérstakt gjald, áfengisgjald, af áfengi samkvæmt 

lögum þessum. 
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2. gr. Gjaldskyldir samkvæmt lögum þessum eru allir þeir sem flytja inn eða 

framleiða áfengi hér á landi til sölu eða vinnslu. 

3.  gr. Áfengisgjald skal vera sem hér segir á hvern sentilítra af vínanda í hverjum 

lítra hins áfenga drykkjar samkvæmt flokkun hans í tollskrá:  

   1. Af öli sem flokkast í vörulið 2203, svo og af vörum sem innihalda blöndur 

af öli og óáfengum drykk og flokkast í vörulið 2206: [112 kr.]1) á hvern sentilítra 

umfram 2,25 sentilítra. 

   2. Af víni sem flokkast undir vöruliði 2204 og 2205, svo og af gerjuðum 

drykkjarvörum í vörulið 2206 sem ekki hafa verið blandaðar annarri gerjaðri 

drykkjarvöru eða óáfengri drykkjarvöru, enda sé varan að hámarki 15% að 

styrkleika og innihaldi eingöngu vínanda sem myndast við gerjun, án hvers kyns 

eimingar: [102 kr.]1) á hvern sentilítra umfram 2,25 sentilítra. 

   3. Af öðru áfengi: [138 kr.]1) 

 

Tafla 1: Yfirlit yfir áfengisgjald pr. Cl af hreinu alkóhóli 

Áfengisgjald  frá 1.jan 2016 

Bjór 112 kr. 

Léttvín 102 kr.  

Vín yfir 

15% 138 kr. 

 

Í  6.   gr.  laganna stendur eftirfarandi: 

Áfengisgjald skal fellt niður eða endurgreitt í eftirtöldum tilvikum: 

 1. Við sölu áfengis úr landi. 

 2. Við innflutning og sölu á áfengi til tollfrjálsra verslana og tollfrjálsra 

forðageymslna. Jafnframt af áfengi sem áfengisgjald hefur verið reiknað eða greitt af 

en er síðar sent til útlanda, í tollfrjálsa verslun, í tollvörugeymslu, í tollfrjálsa 

forðageymslu eða á frísvæði eða er fargað undir eftirliti tollyfirvalda. 

9. Af áfengi til iðnþarfa samkvæmt nánari skilgreiningu ráðherra. (Alþingi, 2016.). 

Í skattalagasafni er skilgreiningin eftirfarandi: 
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„Innflutningur og sala á neysluhæfum vínanda til framleiðslu á óneysluhæfum 

vínanda til iðnþarfa, efnarannsókna, náttúrugripasafna og annarra verklegra nota“.   

(Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Samkvæmt bréfi sem félag atvinnurekenda sendi tollstjóra þann 8. Febrúar 2016 hafa 

þó verið ýmsir vankantar á endurgreiðslu áfengisgjalda til framleiðenda og 

innflytjenda. Tollayfirvöld hafa borið við manneklu og samkvæmt bréfinu hefur í 

sumum tilvikum liðið fleiri mánuðir eða allt að ár þar til þau sjá sér fært að vera 

viðstaddir förgun. Þetta veldur fyrirtækjum miklu tapi þar sem ekki fæst 

endurgreiðsla fyrir óseldar vörur nema fulltrúi tolayfirvalda sé til staðar við 

förgunina. (Félag atvinnurekenda, 2016.).  

 

2.5.  Lög um tímabilsvörur  

 Á heimasíðu vínbúðarinnar má finna ýmsar reglugerðir og lög sem varða rekstur 

fyrirtækisins. Í Reglugerð um vöruval, innkaup og dreifingu ÁTVR á áfengi stendur 

eftirfarandi er varðar tímabílsvörur 

"19. gr. 

Tímabilsflokkur. 

Í tímabilsflokki eru vörur sem eru einungis framleiddar á tilteknum árstíma og/eða 

vörur sem hefðbundið er að bjóða til sölu á tilteknum árstíma. 

ÁTVR setur nánari reglur um tímabilsflokk, þar sem skilgreint er hvaða vörur falla í 

flokkinn og sölutímabil ákveðið. Reglurnar skal birta á vefsvæði ÁTVR. 

ÁTVR skal auglýsa með hæfilegum fyrirvara eftir vörum til sölu í tímabilsflokki á 

vefsvæði sínu." (ÁTVR, e.d.). 

Höfundur hafði samband við vínbúðina í apríl 2016 og fékk þær upplýsingar að 

þessar reglur væru ekki tilbúnar, en von væri á þeim sumarið 2016. Þegar heimasíðan 

var skoðuð í leit af þessum nýju reglum í september 2016, voru þær enn ekki 

tilgengilegar. Haft var samband við vínbúðina aftur í byrjun október og fengust þau 

svör að ekki hefði náðst að klára reglurnar fyrir sumarið, en ekki væri langt í að þær 

yrðu tilbúnar.  
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Nýjar reglur um tímabilsvörur voru svo loks birtar 13.10.2016. Í þeim má finna 

ýmislegt áhugavert m.a. stendur þar:  

„Brottfall úr tímabilsflokki 

 8. gr. Vara fellur úr tímabilsflokki að loknu sölutímabili.   

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er ÁTVR heimilt að selja upp mótteknar vörubirgðir að 

loknu sölutímabili nema fram komi ósk birgis um annað. ÁTVR er heimilt að selja 

óafhentar vörubirgðir í sérpöntun að loknu sölutímabili. „  

Samkvæmt þessu ákvæði er Vínbúðinni heimilt að selja upp vörur eftir að tímabili 

lýkur. Ekki er ljóst hvort slík heimild hefur verið til staðar áður, en ef svo er hefur 

vínbúðin ekki verið að nýta hana. Ef ákvæðið er nýtt af nálinni, á tíminn eftir að leiða 

í ljós hvort ákvæðið verður notað til að lengja sölutímabil og selja upp vörur. 

Einnig má þar finna töflu yfir sölutímabil tímabilsvara. 

Tafla 2: Yfirlit yfir sölutímabil í tímabilsflokki. (ÁTVR, 2016.). 

 Heiti sölutímabils  Upphaf sölutímabils  Lok sölutímabils  

Þorratímabil  Fimmtudagur fyrir bóndadag.  Síðasti dagur þorra.  

Páskatímabil  

  

Fimmtudagur, 5 vikum fyrir 

páska, þó aldrei fyrr en eftir 

konudag.  

Síðasti laugardagur fyrir 

páska.  

Sumartímabil  1. júní.  31. ágúst.  

Októberbjór  Síðasti fimmtudagur fyrir 20.  

september.  

31. október.  

Vetrartímabil  1. nóvember.  28. febrúar.  

Jólatímabil  15. nóvember.  

(eða ef 15. nóvember er 

föstudagur, laugardagur eða 

sunnudagur, skal upphaf 

sölutímabils vera síðasti 

fimmtudagur fyrir 15. 

nóvember.)   

Fyrsti laugardagur frá og með 

6.  

janúar.  
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2.6.  Sala á bjór 

Samkvæmt ársskýrslu ÁTVR fyrir árið 2015 seldust 15.281.000 lítrar af bjór í 

verslunum vínbúðarinnar og er það um 80% af öllum seldum vörum vínbúðarinnar. 

Af þessum lítrum var 71% innlend framleiðsla, með Víking gylltan frá Vífilfelli á 

toppnum með 1.587.218 selda lítra, eða um 10% af heildarsölu bjórs. Þá er sala á 

erlendum bjór um 4.431.490 lítrar samkvæmt útreikningum höfundar. (ÁTVR, 

2016.) 

Bjórsölunni er skipt í tvo flokka, Lagerbjór og Öl/aðrar bjórtegundir. Einungis tveir 

erlendir bjórar komast inn á listann yfir tíu mest seldu bjórana í hverjum flokk, Faxe 

Premium frá Danmörku í Lagerbjór-flokknum og Guiness frá Írlandi í hinum 

flokknum. (ÁTVR, 2016). 

Ef skoðaðar eru tölur Hagstofu Íslands um innflutning á bjór þá sést að á árstímabili 

frá ágúst 2015 til júlí 2016 voru 6.270.385 kíló af bjór flutt til landsins. (Hagstofa, 

2016). 

Erfitt er að umreikna þessa tölu í lítra, þar sem nokkuð öruggt er að ganga útfrá því 

að þessi tala sé með umbúðum og er þyngd umbúða mismunandi eftir tegundum. 

Ef litið er á tölur um skiptingu kostnaðar skiptist það þannig: Af  heildarverði 

vínbúðarinnar þá er 29% af verði vegna kostnaðar frá birgjum, 59% af kostnaði 

skattar og álagning og 12% af kostnaði smásöluálagning ÁTVR. (ÁTVR, 2016.). 

Heimildarmaður höfundar frá Steðja, sem er eitt af minni brugghúsum landsins, segir 

að meðal framleiðslukostnaður þar sé um 90-100 kr. fyrir 330 ml flösku af bjór. Ef 

skoðuð er netverslun Vínbúðarinnar sést að slík flaska frá Brugghúsinu Steðji kostar 

að meðaltali 383 krónur. Þar af fara semsagt 90-100 krónur til framleiðslu, um 226 

krónur í skatt og álagningu og um 46 krónur í söluálagningu. Þar að auki greiða 

framleiðendur að sögn heimildarmannsinns 18 kr. í endurvinnslugjald. (Munnleg 

heimild, Dagbjartur Arelíusson.) 

Stærri brugghúsin njóta stærðarhagkvæmninnar og er framleiðslukostnaður þeirra því 

lægri á hverja flösku auk þess sem innkaup á umbúðum og merkingar eru hagstæðari 

við magninnkaup. Mörg stærri brugghúsin notast við dósir frekar en flöskur og er 

einhver sparnaður í því einnig. 
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2.7 Förgun á bjór  

Samkvæmt frétt á Vísir.is i janúar 2016, seldust um 745 þúsund lítrar af jólabjór í 

verslunum Vínbúðarinnar jólin 2015 og 30 þúsund lítrum var fargað eftir lok 

sölutímabilsins. (Vísir, 2016.). Það samsvarar því að 4% af jólabjórnum hafi verið 

fargað.  

Ef skoðaðar eru tölur frá vínbúðinni um sölu tímabilsbjóra, má sjá að jólabjórinn er 

sá langsöluhæsti. Af öðrum tímabilsbjórum seldust í allt 225 þúsund lítrar. Ef gert er 

ráð fyrir að sömu afföll séu af öðrum tímabilsbjórum og eru af jólabjórnum, má 

ganga út frá að tæplega 40 þúsund lítrum af tímabilsbjórum sé fargað ár hvert. Um 

30 þúsund lítrar af jólabjór og 9 þúsund af öðrum bjórum. 

Tafla 3: Tölur frá vínbúðinni um sölu tímabilsbjóra. (munnleg heimild, Tómas Björn 

Guðmundsson.). 

Tímabilsflokkar 

(2015) 

Seldir 

lítrar 

Þorrabjór 38.000 

Páskabjór 83.000 

Sumarbjór 92.000 

Októberbjór 12.000 

Jólabjór 745.000 

 

Brugghúsin fá eitthvað af tímabilsvörunum endursent og ráðstafa þeim að eigin vilja. 

Einnig vantar í þetta tölur um bjór sem aldrei kemst í sölu hjá Vínbúðinni, eða er 

innkallaður.  

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að bjór er innkallaður. Sem dæmi má nefna að 

sumarið 2016 var bjórinn Green Islands Stout frá fyrirtækinu Föroya bjór innkallaður 

eftir að aðskotahlutur fannst í flösku af bjórnum. (Matvælastofnun, 2016). 

Íslenska brugghúsið Steðji, sem nefnt er fyrr í verkefninu, lenti einnig í því að bjór 

frá þeim var innkallaður eftir að fram kom að bjórinn innihélt hvalmjöl, sem ekki er 

leyfilegt til manneldis. Bjórinn var þorrabjór fyrirtækisins árið 2014. Málið vakti 

töluverða athygli og var bjórinn aftur settur í sölu eftir að sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra heimilaði sölu á honum. Seinna meir var þó staðfest að óheimilt 
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væri að selja bjórinn, en þegar sá úrskurður barst var hann þegar uppseldur. 

(Morgunblaðið, 2014.). Árið eftir voru svo notuð reykt hvalseistu í þorrabjórinn, en 

þau eru leyfð til manneldis. (Morgunblaðið, 2015.).  

Tímabilsbjór sem ekki selst innan setts tímabils er í mörgum tilfellum fargað. 

Innkölluðum bjór er einnig fargað í flestum tilfellum, sérstaklega ef hann er 

innkallaður vegna aðskotahluta eða einhverra vankanta. Við förgun fæst áfengisgjald 

og aðrir skattar og álagningar endurgreiddar og getur það því reynst vænsti kostur ef 

framleiðendur sjá ekki fram á að geta selt vöru sína eða endurnýtt hana á neinn hátt. 

Förgun fer fram undir eftirliti embættismanna til að tryggja að allt fari rétt fram. 

Þegar um er að ræða innlenda framleiðslu þá er það Ríkisskattstjóri sem fer með 

eftirlitið, bæði með förguninni og greiðslu áfengisgjalda. (Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Þegar um innfluttan bjór er að ræða er það hinsvegar Tollstjóri sem sér um eftirlit 

með förgun og greiðslum.  

Samkvæmt heimildamanni hjá Tollstjóra er talið að um 90-95% af þeim bjór sem er 

fargað sé innlend framleiðsla, þó ekki séu til nákvæmar tölur yfir hlutfallið. 

(Munnleg heimild, Pétur Hólmsteinsson.). 

 

 

Mynd 2: Nokkrar tegundir jólabjórs 
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2.8 Framleiðsla á bjór 

Misjafnt er hversu langan tíma tekur að brugga bjór, það fer allt eftir tegund bjórsins. 

Lagerbjór, sem er algengasta tegundin, tekur um 4 vikur í framleiðslu, frá því að lagt 

er í brugg þar til varan er tilbúin til sölu. Flóknari bjórar geta þó þurft 3-4 mánuði og 

sumir eru svo jafnvel geymdir á tunnum eftir þann tíma til að þroska þá enn meira. 

Sem dæmi má nefna að bjórinn Surtur frá Borg brugghús tók um 8 mánuði í 

framleiðslu. Allt ferlið er þó mun lengra, þar sem panta þarf umbúðir og hráefni 

erlendis frá. Samkvæmt viðmælanda hjá Ölgerðinni er byrjað að planleggja og panta 

fyrir jólabjórinn í byrjun Júní, þó svo að bjórinn fari fyrst í sölu á bari og 

veitingastaði í lok október og í vínbúðina 15. Nóvember. (Munnleg heimild, 

Höskuldur Sæmundsson.).   

Í grófum dráttum er framleiðslu ferli bjórs eftirfarandi: 

1. Stig er mesking. Þar er korninu, oftast byggi sem búið er að mala, blandað við 

heitt vatn og haldið við ákveðið hitastig. Við þetta brotna sterkjur í korninu 

niður í sykrur með hjálp ensíma.  

2. Stig er síun. Þá er grautnum dælt yfir í síunartank, þar sem vökvinn er síaður 

frá hratinu.  

3. Stig er suða. Vökvanum er dælt yfir í suðuketil. Þar eru eiginleikar bjórsins 

mældir og humlum bætt við eftir þörfum. Vökvinn er svo kældur niður 

4. Stig er gerjun. Gerinu er blandað saman við vökvann og dælt í lagertank, þar 

sem gerjunin fer fram. 

5. Stig er síun. Þar er tilbúin bjórinn síaður og gerilsneyddur áður en hann er 

settur í umbúðir 

6. Stig er átöppun. Þar er bjórnum tappað á dósir, flöskur eða kúta. 
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Mynd 3: Bruggferlið (Ölgerðin, e.d.). 

 

2.9 Almennt um lög og reglur varðandi matvælaframleiðslu 

Þegar kemur að matvælaframleiðslu eru alls konar lög og reglur sem þarf að hafa í 

huga. Skoða þarf hvernig starfsleyfi þarf til rekstursins og hvort það þarf leyfi frá 

heilbrigðiseftirliti og öðrum yfirvöldum. Einnig þarf að hafa í huga hvort fylgja þarf 

stöðlum um eftirlit og matvælaöryggi. Rekjanleiki matvæla er líka atriði sem hafa 

þarf í huga ásamt reglum um merkingar matvæla. 

Fjölmikil flóra er af allskonar starfsleyfum og þarf að kynna sér vel hvaða leyfi eru 

nauðsynleg miðað við þann rekstur sem fara á út í. Í matvælaframleiðslu þarf að hafa 

leyfi frá Heilbrigðiseftirlitinu samkvæmt Lögum um matvæli nr. 93/1995. Slíkt leyfi 

er sótt um hjá Heilbrigðiseftirliti viðkomandi sveitarfélags. Í Reykjavík er sótt um hjá 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur- matvælaeftirlit. Fylla þarf út sérstakt eyðublað með 

helstu upplýsingum um fyrirtækið, forsvarsmann og tegund rekstrar. Fulltrúi 

eftirlitsins tekur svo umsóknina til meðferðar, athugar hvort öll gögn séu til staðar og 

gerir úttekt, ef svo þykir þurfa. Ef umsóknin uppfyllir öll skilyrði er hún send fyrir 

fund. Ef leyfi fæst, fær fyrirtækið tilkynningu um það ásamt reikningi fyrir leyfið og 

tekur leyfið gildi um leið og reikningurinn hefur verið greiddur. Starfsleyfi 

Heilbrigðiseftirlitsins gildir í 12 ár, en sækja þarf um nýtt ef gerðar eru einhverjar 

breytingar á rekstri. (Reykjavíkurborg, e.d.). Gjaldskrá fyrir starfleyfi má finna á 

heimasíðu eftirlitsins, hún er mismunandi eftir stærð fyrirtækja og tegund rekstrar. 

(Reykjavíkurborg, e.d.).  

Mögulega þarf einnig að fá leyfi frá vinnueftirlitinu samkvæmt lögum nr. 46/1980 

um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Leita þarf umsagnar frá 

eftirlitinu um hvort nauðsynlegt sé að sækja um leyfi og metur eftirlitið hvort 
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starfssemin heyri undir þessi lög út frá m.a. teikningum af húsnæði fyrirtækisins og 

fyrirkomulagi tækjabúnaðar. (Vinnueftirlit, e.d.). 

Ef keypt er húsnæði fyrir reksturinn þarf að ganga úr skugga um að brunamál séu í 

lagi. Mannvirkjastofnun sér um að gera brunaúttektir á atvinnuhúsnæði samkvæmt 

lögum nr. 75/2000 um brunavarnir. (Mannvirkjastofnun, e.d.). 

Við matvælaframleiðslu þarf að hafa í huga reglur um hreinlæti, ákvæði um slíkt 

koma einnig fram í ofangreindum lögum um matvæli. Matvælastofnun (MAST) 

hefur gefið út leiðbeininga bækling um hollustuhætti við matvælaframleiðslu. Þar 

koma fram ýmis atriði er varða hreinlæti, m.a. mikilvægi handþvottar, notkun 

skartgripa og snyrtivara og hreinlæti við salernisferðir á vinnutíma. Þar koma einnig 

fram atriði varðandi snyrtilegan vinnufatnað, dæmigerð vaxtarskilyrði fyrir örverur 

sem valda matarsjúkdómum og atriði sem þarf að hafa í huga á vinnusvæðinu, eins 

og til dæmis að snerta ekki hár sitt og hnerra ekki nálægt matvælum. 

(Matvælastofnun, e.d.).  

Staðlar geta aðstoðað við að halda öllu í skorðum við matvælaframleiðslu. ISO 

staðlarnir eru afar vinsælir alþjóðlegir staðlar og eiga við á mörgum sviðum 

atvinnureksturs. Þeir hjálpa fyrirtækjum að auka skilvirkni sína, lækka kostnað, koma 

í veg fyrir sóun og auka traust viðskiptavina. (ISO, e.d.). 

Í matvælaframleiðslu mætti nýta sér ISO 22000 staðlana, sem snúa að fæðuöryggi 

eða ISO 9001 sem er gæðastjórnunarstaðall. Einnig væri mögulegt fyrir stærri 

framleiðslur að nýta sér ISO 14000 sem snýst um umhverfisáhrif. (ISO, e.d.).  

Annað sem þarf að kynna sér vel við stofnun matvælaframleiðslu eru reglur um 

merkingar á matvælum. Sú reglugerð nefnist Reglugerð um miðlun upplýsinga um 

matvæli til neytenda og er nr. 1294/2014. Reglugerðin er byggð á reglum 

Evrópusambandsins, ESB, nr. 1169/2011 og hefur það sem markmið að tryggja 

öflugri neytendavernd með skýrum upplýsingum um innihald matvæla. Þar koma 

fram fyrirmæli um m.a. tungumál á umbúðum, merkingar um magn, geymsluskilyrði, 

leturstærð á umbúðum, innihald ofnæmisvalda og margt, margt fleira. 

(Matvælastofnun, e.d.). 

Með þá framleiðslu í huga sem þetta verkefni snýst um er nauðsynlegt að sækja um 

svokallað Áfengisgjaldaskírteini. Það er gefið út til aðila sem hafa fengið undanþágu 

frá greiðslu áfengisgjalda og er mikilvægt til að hugmyndin sem fyrirtækið Eðalsósur 
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er byggt á geti nýst. Skírteinið tryggir að  fyrirtækið komist hjá greiðslu slíkra gjalda 

og haldi þannig niðri framleiðslukostnaði. Nánar er fjallað um möguleika á 

undanþágu og útgáfu áfengisgjaldaskírteinis í reglugerð um eftirgjöf áfengisgjalds, 

nr. 505.1998.3 grein 8-12. Samkvæmt reglugerðinni er undanþága möguleg í 

eftirfarandi tilvikum:  

1. Sala áfengis úr landi. 

2. Innflutningur og sala áfengis til varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, sbr. lög 

nr. 110/1951. 

3. Innflutningur og sala áfengis í tollfrjálsar verslanir og tollfrjálsar 

forðageymslur. 

4. Innflutningur og sala til aðila sem njóta skattfrelsis hér á landi samkvæmt 

alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Við sölu til þessara aðila er skilyrði 

að seljandi hafi í bókhaldi sínu áritaða heimild frá utanríkisráðuneytinu. 

5. Innflutningur ferðamanna og farmanna á áfengi við komu frá útlöndum, í 

samræmi við ákvæði reglugerðar um tollmeðferð vara sem ferðamenn og 

farmenn hafa með sér við komu til landsins. 

6. Innflutningur og sala til lækna og lyfsala sem heimild hafa til að selja áfengi 

sem talið er upp í lyfjaskrá og selt sem lyf. 

7. Innflutningur og sala til framleiðenda sem hafa leyfi til framleiðslu áfengis 

samkvæmt 6. gr. áfengislaga, í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar. 

8. Innflutningur og sala á neysluhæfum vínanda til framleiðslu á óneysluhæfum 

vínanda til iðnþarfa, efnarannsókna, náttúrugripasafna og annarra verklegra 

nota. 

(Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Ef nýta á sér undanþágu frá greiðslu áfengisgjalda þarf að sækja um 

áfengisgjaldaskírteinið samkvæmt sömu reglugerð: 

Áfengisgjaldsskírteini. 

11. gr. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1951110.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1951110.html


 

24 

 

(1) Framleiðendur áfengis geta fengið heimild hjá ríkisskattstjóra til niðurfellingar á 

áfengisgjaldi við eigin innflutning eða kaup á áfengi eða vínanda í framleiðslu sína. 

Sömuleiðis geta framleiðendur á óneysluhæfum vínanda til iðnþarfa, efnarannsókna 

og annarra verklegra nota fengið heimild hjá ríkisskattstjóra til niðurfellingar á 

áfengisgjaldi við eigin innflutning eða kaup á vínanda í framleiðslu sína. 

 

(2) Aðilar sem verða sannanlega að nýta neysluhæfan vínanda til iðnþarfa, 

efnarannsókna eða annarra verklegra nota geta fengið heimild hjá ríkisskattstjóra til 

kaupa á vínanda án áfengisgjalds. 

 

(3) Aðilar sem óska eftir heimild til niðurfellingar gjalds við innflutning eða kaup á 

áfengi eða vínanda samkvæmt ákvæðum 1. og 2. mgr. skulu sækja um heimild til 

ríkisskattstjóra. Umsókn skal vera á því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

 

(4) Telji ríkisskattstjóri að fullnægjandi upplýsingar séu komnar fram gefur hann út 

sérstakt skírteini til viðkomandi. Í skírteininu skulu tilgreindar heimildir til 

niðurfellingar gjalds vegna innflutnings eða kaupa á áfengi eða vínanda, eftir því sem 

við á hverju sinni. Ríkisskattstjóri getur takmarkað magn áfengis eða vínanda sem 

heimilt sé að fá gjald fellt niður af á grundvelli skírteinis. (Ríkisskattstjóri, e.d.).  

 

2.10 Notkun laga og leyfa er varða fyrirtækið Eðalsósur 

Fyrirtækið Eðalsósur, sem hugsanlega verður stofnað, ef þessi ritgerð sýnir að það sé 

mögulegt og ábatasamt, er lítið matvælafyrirtæki. Það framleiðir sósur úr óseldum 

tímabilsbjórum. Fyrirtækið mun verða einstaklingsfyrirtæki og þarf því ekki að skrá 

það sérstaklega sem slíkt. Hinsvegar eru leyfi sem sækja þarf um til rekstursins og 

eins og fram kemur í fyrri kafla eru til fjölmargar tegundir af slíkum leyfum. 

Fyrirtækið mun þurfa að sækja um leyfi til Heilbrigðiseftirlits, það er skylda þegar 

um er að ræða matvælafyrirtæki af einhverjum toga. Einnig mun fyrirtækið þurfa að 

sækja um hið svokallaða áfengisgjaldaskírteini, til að geta keypt óselda bjórinn á 
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góðum kjörum, án greiðslu áfengisgjalds, þar sem ekki er ætlunin að nota áfengið 

sem slíkt, heldur nýta sér sætuna og bragðið í sósurnar.  

Ekki verður nauðsynlegt að sækja um leyfi til vinnueftirlitsins, þar sem ekki verður 

keypt húsnæði eða komið upp nýrri aðstöðu í leigðu húsnæði. Fyrirtækið mun leigja 

sig inn í viðurkennt húsnæði fullbúið tækjum, sem þegar er samþykkt af 

vinnueftirliti. Sama á við um brunamál, Mannvirkjastofnun hefur þegar samþykkt 

brunavarnir húsnæðisins. 

Þegar kemur að stöðlum, mun fyrirtækið fyrst um sinn ekki nýta sér hinn alþjóðlega 

ISO staðal. Ástæðan fyrir því er sú að slíkir staðlar kosta sitt og þar sem ekki er um 

samfellda starfsemi að ræða þykir höfundi slík fjárútlát ekki standa undir sér. Hins 

vegar munu reglur um hreinlæti og góða starfshætti að fullu hafðar í hávegum og 

eins það að gæði vörunnar séu alltaf sem best. Forsvarsmaður og eini starfsmaður 

fyrirtækisins hefur menntun og reynslu sem tryggir að öll framleiðsla fer fram á 

ábyrgan hátt.  

Þegar kemur að merkingum og reglum um innihaldslýsingar á vörunum mun 

fyrirtækið nýta sér þjónustu Matís. Þeir bjóða upp á næringargildismælingar, sem 

allir geta nýtt sér. Þá er sýni úr vörunni sent í rannsókn sem segir til um 

næringarinnihald hennar. (Matis, e.d.)  

Merkingar á krukkunum munu verða settar upp samkvæmt Reglugerð um miðlun 

upplýsinga um matvæli til neytenda nr. 1294/2014. Reglurnar má kynna sér ýtarlega 

á heimasíðu Matvælastofnunar, mast.is. (Matvælastofnun, e.d.).  

 

2.11 Afstaða brugghúsana til endurnýtingar og hugmynda 

fyrirtækisins 

Til að rannsaka hvaða afstöðu brugghúsin hafa gagnvart förgun og endurnýtingu og 

hvort hugmyndir þessarrar ritgerðar um matvælaframleiðslu úr óseldum 

tímabilsbjórum hljóta hljómgrunn, var samin stuttur spurningalisti sem sendur var á 

helstu brugghús landsins.  

Svörun stóð ekki alveg undir væntingum. Aðeins eitt brugghús bauð höfundi í viðtal 

og tveimur vikum eftir sendingu listans höfðu aðeins tvö brugghús að auki svarað 

listanum, þrátt fyrir að ítrekunarpóstur hafi verið sendur út til allra. Þrjú brugghús 
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sendu tilbaka að þau myndu svara listanum, og þau gerðu það öll að lokum. Svörin 

bárust þó svo seint að ekki náðist að vinna almennilega úr gögnunum fyrir skilafrest 

verkefnisins. Ályktanir þessa kafla eru því að mestu byggðar á svörunum frá þremur 

brugghúsum, af þeim sjö sem send var fyrirspurn til. Spurningalistann, sem sendur 

var út, má sjá í fylgiskjölum í lok ritgerðarinnar.  

Mikill munur er á stærð brugghúsanna sem svöruðu innan tímafrestsins. Ölgerðin er 

eitt af stærstu brugghúsum landsins og starfa þar alls um 400 manns og undir það 

heyrir einnig Brugghúsið Borg. Hin sem svör fengust frá eru mun minni, það eru 

Steðji og Gæðingur. Öll eiga þau það sameiginlegt að vilja sporna gegn förgun á 

tímabilsbjórum. Litlu brugghúsin tvö eru þegar að gera allt sem þau geta til að 

komast hjá förgun. Bæði með því að aðlaga framleiðsluna reynslu frá fyrri 

sölutímabilum og með því að endurnýta bjórinn sem kemur til baka, frekar en að 

farga honum. Ölgerðin byggir líka sína framleiðslu á reynslu frá fyrri tímabilum, 

viðmælandi nefnir þó að erfitt sé fyrir fyrirtækið að áætla sölu nákvæmlega þar sem 

ekki er vitað hvaða áhrif samkeppnin hefur á söluna. Samkeppnisaðilar gætu hvenær 

sem er komið með nýja vöru á markað sem verður vinsæl á kostnað vöru sem hefur 

verið á markaði áður. Ölgerðin telur það ekki borga sig fyrir þá að vera sjálfir að 

endurnýta, þar sem mikill hluti kostnaðar er endurgreiddur við förgun í formi 

áfengisgjalda og skatta. Þeir álykta að sjálfur framleiðslukostnaðurinn sé það lítill í 

hlutfalli við endurgreiðsluna að slíkt borgi sig ekki fyrir fyrirtæki með framleiðslu af 

þessarri stærðargráðu. Hins vegar segir viðmælandi fyrirtækisins ekkert því til 

fyrirstöðu að afhenda afgangsvörur til þriðja aðila á kostnaðarverði, séu öll leyfi fyrir 

slíku til staðar og gjöldin fáist að öllu endurgreidd. Samkvæmt viðmælanda er það þó 

ekki gríðarlegt magn sem fargað er í hlutfalli við sölu. Nefndi hann að eftir jólin 

2015 hefði 3 brettum af jólabjór frá fyrirtækinu verið fargað. Þegar litið er til þess að 

Ölgerðin framleiðir meðal annars Tuborg Julebryg, sem 200 þúsund lítrar seldust af 

sömu jól, þá séu 3 bretti talin óverulegt tap.  

Steðji sá heldur ekkert því til fyrirstöðu að afhenda óseldar vörur til þriðja aðila, ef 

svo ólíklega vildi til að til þess kæmi að velja milli þess og förgunar.  

Reynt er hjá öllum brugghúsunum af minnka úrgang eins og hægt er. Öll senda þau 

hratið, sem eftir verður eftir síunina, í dýrafóður. Tvö á svínabú og eitt á kúabú í 

nágrenninu. Ölgerðin gengur skrefi lengra og setur einnig notað gerið og botnfallið í 

blönduna. Gerið er nýtt í ca. 10 brugganir, áður en það fer í tankinn með hratinu. 
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Þegar kemur að tegundum tímabilsbjóra sem brugghúsin eru að framleiða, þá eru 

tölurnar mjög mismunandi. Gæðingur framleiðir að eigin sögn 4 tegundir 

tímabilsbjóra sem seljast mismikið, mest um 4000 flöskur pr.tegund. Hjá Steðja eru 

þeir að framleiða 7 til 8 tegundir árlega, og seljast í allt um 60-70 þúsund flöskur af 

þessum tímabilsbjórum.  

Svör þeirra brugghúsa sem svöruðu seint passa að mestu við svör hinna. Tegundir 

tímabilsbjóra og tölur um hversu mikið er framleitt af þeim, eru breytilegar eftir 

stærð brugghúsana, en að öðru leyti breyta svör síðustu þriggja engu um ályktanir 

eða niðurstöður verkefnisins. 

Viðtalið hjá Ölgerðinni fór aðeins útfyrir spurningalistann og var meðal annars rætt 

um sölu utan tímabila og sölu í verslanir. Viðmælandi sagði að reynt hefði verið að 

athuga áhuga á að kaupa jólabjór eftir að tímabili lýkur, þar sem ákvæði í reglum um 

tímabilsvörur leyfa það og möguleiki sé á að selja áfram til veitingastaða og á bari. 

Slíkt hafi hins vegar ekki reynst vel, og segir viðmælandi áhugann og eftirspurnina 

detta niður fljótt. Enginn hafi einfaldlega áhuga á að kaupa jólabjór eftir áramót. 

Tengir hann það mikið þeirri stemmingu sem skapast kringum jólaundirbúning sem 

vekur eftirspurn eftir vissri vöru, sem síðan umlykst ekki sömu stemmingu eftir að 

daglega amstrið hefst aftur eftir áramót.  

Varðandi hið sívinsæla umræðuefni um hvort selja eigi áfengi í matvöruverslunum, 

þá var viðmælandi ekki að sjá að slíkt gæti gengið án töluverðra breytinga á lögum 

um áfengisgjald og álagningu skatta á áfengi. Miðað við núverandi ákvæði þyrfti að 

líta til þess að smásöluálagning hjá vínbúðinni er einungis 12% meðan hefðbundið 

smásöluálag verslana er algengt um 50%. Ofan á þennan aukna kostnað þýddi þetta 

líka fleiri starfsfólk og flóknari dreifileiðir fyrir framleiðendur, sem þyrftu sjálfir að 

standa undir kostnaði á dreifingu um allt land. Þetta myndi þýða að þegar bjórinn 

loks nær upp á hillu í matvöruversluninni væri hann mun dýrari en nú er.  

Auk þess að vera með lágt smásöluálag, þá er vínbúðin einnig með gríðarlega öflugt 

dreifikerfi. Framleiðendur afhenda vörur sínar á lager vínbúðarinnar og vínbúðin sér 

um alla dreifingu út til verslanna sinna á landsbyggðinni, sem þar af leiðandi kostar 

framleiðendur ekkert. Þar að auki telur viðmælandi að viðskipti við stórar 

verslunarkeðjur, sem þekktar eru fyrir að þrýsta verði niður með magninnkaupum, 

geti á engan hátt borgað sig fyrir smærri framleiðendur. Úrval myndi minnka, þar 
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sem litlu brugghúsin gætu ekki staðið undir kröfum um magn og afslætti og kæmu 

þar af leiðandi ekki vörum sínum á hillurnar. Engin verslun í landinu hefði bolmagn 

til að bjóða upp á hið mikla úrval sem vínbúðin býður, 358 tegundir af bjór einungis 

krefst töluverðs lager og hillu pláss. 

Viðmælandi nefndi í þessu samhengi að auk þess að vera traustur dreifingaraðili, þá 

virkar bókhald ÁTVR upp á hundrað. Það er aldrei seinkun á greiðslum, né nein 

vafamál vegna misræmis í greiðslum. Slíkt væri ekki tryggt ef verið væri að selja 

vörur á mismunandi verði til margra mismunandi aðila, með misskilvirk 

bókhaldkerfi. 

 

3. Nýsköpunarmiðstöð og Viðskiptaáætlum IMPRA 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMI) er stofnun sem heyrir undir Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið. Hennar helsta hlutverk er að hvetja til nýsköpunar og efla 

framgang í íslensku atvinnulífi og starfar hún eftir lögum um opinberan stuðning við 

tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, lög nr. 75/2007. Kjarnastarfsemi NMI 

skiptist í tvö svæði:  annars vegar stuðningur við frumkvöðla og fyrirtæki og hins 

vegar tæknirannsóknir og ráðgjöf. Sem hluti af þessarri starfsemi rekur 

Nýsköpunarmiðstöðin IMPRA sem er miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir 

frumkvöðla og fyrirtæki. Þar er hægt að leita sér aðstoðar með ýmislegt sem við 

kemur viðskiptahugmyndum og rekstri fyrirtækja. (Nýsköpunarmiðstöð, e.d). Á 

heimasíðu miðstöðvarinnar má nálgast ýmiskonar efni til aðstoðar við stofnun 

fyrirtækja og einnig er hægt að sækja persónulega aðstoð. IMPRA hefur gefið út 

ýmis skjöl sem aðstoða við gerð viðskiptaáætlana og hjálpa fólki við uppsetningu á 

slíkri áætlun. (Nýsköpunarmiðstöð, e.d.). Meðal annars má þar finna ýtarlegt skjal 

sem nefnist einfaldlega „ Gerð viðskiptaáætlana“. Þar er farið yfir öll helstu atriði 

sem hafa ber í huga við gerð viðskiptaáætlana og stofnun fyrirtækja. Einnig er þar að 

finna aðra styttri útgáfu. Stuðst verður við styttri útgáfuna við uppsetningu á 

mögulegum rekstrargrundvelli fyrirtækisins Eðalsósur, sem þetta verkefni byggir 

meðal annars á. Styttri útgáfan hentar betur fyrirtækjum sem eru smá að sniðum. 

Einnig er þar að finna allskonar líkön til útreikninga og efnisgrindur. Notað verður 

grunnlíkan, sem finna má á heimasíðu NMI, til útreiknings á helstu tölum í þessu 
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verkefni, svo sem gerð kostnaðaráætlunar og uppsetningu rekstrarreiknings. 

(Nýsköpunarmiðstöð, e.d.).   

Atriði sem hafa ber í huga við uppsetningu viðskiptaáætlunar samkvæmt skjali Impra 

um gerð viðskiptáætlana eru eftirfarandi: 

Forsíða  

Á forsíðu skal koma fram nafn fyrirtækis og merki, einkunnarorð, nafn frumkvöðuls, 

heimilisfang, sími, tölvupóstur, dagsetning og lagalegur fyrirvari. Einnig er gott að 

hafa á forsíðu nafn þess aðila sem móttekur áætlunina og númer eintaks. 

Efnisyfirlit 

Mikilvægt er að gera gott efnisyfirlit fyrir áætlunina, svo auðvelt sé fyrir lesenda að 

fletta upp einstökum atriðum.  

Stjórnendasamantekt 

Stjórnendasamantektin hefur þann tilgang að fanga athygli lesenda og kynna 

hugmyndina í stuttu máli. Samkvæmt skjali IMPRA sýna rannsóknir að einungis 5% 

viðskiptaáætlana eru lesnar lengra en að stjórnendasamantektinni, svo mikilvægt er 

að fanga athygli strax þar. 

Markaðsgreining 

Fara þarf yfir markaðsumhverfið, hvar tækifærið eða þörfin fyrir vöruna liggur, 

hvernig möguleikarnir eru, hvernig samkeppnin er og hverjir eru mögulegir 

samstarfsaðilar.  

Lýsing á vöru 

Lýsa þarf vörunni ýtarlega og kynna tilgang hennar og notagildi fyrir neytenda. Gera 

þarf markaðsáætlun, þar sem fram kemur hvað stefna skal tekinn inn á markaðinn, 

dreifileiðir, hvernig kynna á vöruna og auglýsa hana og einnig hvernig varan verður 

verðlögð. 

Rekstrar- og söluáætlun 

Setja þarf upp áætlun um sölu og rekstur. Þar þarf m.a. að áætla hversu mikið er hægt 

að framleiða og selja og á hvaða verði það þarf að vera til að reksturinn gangi upp. 
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Miða þarf áætlunina við visst tímabil. Allur kostnaður við framleiðslu þarf að koma 

fram, sem og annar kostnaður við rekstur fyrirtækisins. 

Framleiðsluferlið 

Lýsa þarf með sem einföldustum hætti hvernig framleiðsluferlið á sér stað. 

Framkvæmdaáætlun 

Framkvæmdaáætlunin lýsir framkvæmdaramma áætlunarinnar. Hvaða tímasetningar 

eru á einstökum verkþáttum og hvenær ráðgert er að fyrirtækið geti hafið rekstur. 

Lykilstarfsmenn, ráðgjafar og stjórn 

Hér þarf að kynna lykilstarfmenn fyrirtækisins og einnig mögulega ráðgjafa og stjórn 

fyrirtækisins. 

Áhættuþættir 

Mikilvægt er að kynna sér vel mögulega áhættu og vera raunsær í mati sínu á 

mögulegum áhættuatriðum sem ógnað geta stofnun eða rekstri fyrirtækisins. 

Fjárhagsáætlun 

Yfirlit yfir rekstrarreikning og sjóðstreymi fyrirtækisins hjálpar mögulegum 

fjárfestum að fá góða yfirsýn yfir helstu fjármál fyrirtækisins. 

Fjárþörf 

Meta þarf hversu mikið upphafsfjármagn fyrirtækið þarf á að halda. Vera þarf 

raunsær og muna eftir öllum þáttum sem eiga hlut í að koma fyrirtækinu í rekstur. 
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4. Eðalsósur 

 

 

Eðalsósur 

Drög að viðskiptaáætlun 

Framkvæmdastjóri/forsvarsmaður: 

Eva Björk Benediktsdóttir 

S. 6908300 netfang: evab14@bifrost.is 

 

 

 

 

 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing og lagalegur fyrirvari (ef við á) 

Nafn móttakanda (ef vill)
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Efnisyfirlit  

 Heiti fyrirtækisins og rekstrarform 

 Forsvarsmaður fyrirtækisins og helstu samstarfsmenn 

 Megintilgangur starfseminnar 

 Söluvaran 

 Framleiðsluferlið 

 Aðstaða og staðsetning 

 Markmiðasetning 

 Viðskiptavinirnir 

 Markaðurinn og samkeppnin 

 Verðlagning 

 Stofnkostnaður 

 Fjármögnun 

 Söluáætlun 

 Rekstraráætlun 

 Framkvæmdaáætlun 

 

 Heiti fyrirtækisins og rekstrarform  

Fyrirtækið hefur hlotið nafnið Eðalsósur. Þar sem ekki er um reglulega starfsemi að ræða og 

eigandi/starfsmaður er einn um rekstur og framleiðslu, verður það rekið sem 

einstaklingsfyrirtæki. Fyrirtækið verður ekki skráð í fyrirtækjaskrá að svo stöddu þar sem 

kostnaður við skráningu er 67.800 kr, sem eiganda þykir töluverð fjárútlát miðað við áætlaða 

framleiðslu. (Ríkisskattstjóri, e.d.). Ekki er skylt að skrá fyrirtækið í fyrirtækjaskrá eða á 

annan hátt þegar um einstaklingsfyrirtæki er að ræða. Fyrirtækið verður þar af leiðandi með 

kennitölu eiganda og nafnið Eðalsósur kemur eingöngu fram á vörum fyrirtækisins. Eigandi 

ber ábyrgð á öllum skuldbindingum fyrirtækisins. (Nýsköpunarmiðstöð, e.d.).  

 Forsvarsmaður fyrirtækisins og helstu samstarfsmenn  

Forsvarsmaður og eini starfsmaður er Eva Björk Benediktsdóttir. Hún lauk námi í matartækni 

frá Hótel- og veitingaskólanum árið 2001 og hefur yfir 20 ára reynslu úr matvælabransanum. 
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Einnig er Eva að vinna í gráðu í viðskiptafræði með áherslu á matvælarekstur, sem gerir hana 

vel kunnuga í rekstri fyrirtækja. 

 Megintilgangur starfseminnar 

Tilgangur rekstursins er að nýta óselda tímabilsbjóra og aðrar óseljanlegar vörur 

brugghúsanna til framleiðslu á BBQ-sósu, marineringu og gljáa. Fyrirtækið er rekið af einni 

manneskju, eiganda/stofnanda fyrirtækisins og er rekstur þess byggður á framboði af óseldum 

tímabilsbjórum og annarri umfram framleiðslu brugghúsana. Þar af leiðandi er litið á 

verkefnið sem aukavinnu og aukatekjulind fyrir stofnanda. 

 Söluvaran 

Boðið verður upp á 3 mismunandi vörur: 

 

- Grilli er BBQ-sósa,  unnin úr bjór, tómatpúrru, kryddi og púðursykri. Ætluð til að bera á t.d. 

kjöt fyrir grillun, meðan á grillun stendur eða eftir að kjötið er tilbúið til neyslu. Nýtist einnig 

sem sósa á samlokur og hamborgara. Grilli verður seldur í  250 gr. glerflöskum og er áætlað 

verð 1120 kr. 

 

- Marínó er marinering, unnin úr bjór, matarolíu og kryddi . Ætluð til marineringar á t.d. kjöti, 

þar sem kjötið er látið liggja í marineringunni í visst langan tíma, áður en það er tekið upp úr 

og eldað. Hentar fyrir allar tegundir kjöts, kjúkling og einnig fyrir grænmeti. Marínó verður 

seldur í 250 gr. glerflöskum og áætlað verð er 989 kr. 
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- Galsi er gljái, unnin úr bjór, lauk, kryddi og púðursykri. Glaze er ætlað til að bera á t.d. kjöt á 

síðustu mínútum ofnsteikingar, eða eftir að matreiðslu lýkur. Galsi verður seldur í 220 gr. 

glerkrukkum og áætlað verð er 1190 kr.  

 

Ofantaldar vörur verða hluti af föstu vöruframboði fyrirtækisins. Auk þeirra verður einnig 

farið í þróunarvinnu á árstíðarbundnum vörum, sem dæmi Hátíðar Galsi, ætlaður fyrir 

hamborgarahrygg og skinkur. Einnig verða skoðaðir möguleikar á að selja föstu vörurnar þrjár 

í svokölluðum smakkstærðum, þrjár 100 gr. krukkur saman í gjafaumbúðum. Er 

smakkkassinn að auki hugsaður til sölu til ferðamanna, handhægar umbúðir sem hægt er að 

taka með í ferðatöskuna og prófa þegar heim er komið.  

 

 

 Framleiðsluferlið 

Framleiðsluferli varanna er ekki sérlega flókið. Ráðgert er að framleiða 180 einingar í hvert 

skipti og til þessarar lögunar er notaður 60 lítra pottur. Bjórinn er settur fyrst í pottinn, um 50 

lítrar af bjór, og soðinn niður um ca. helming. Síðan er öðrum bragðefnum bætt út í, allt eftir 

hverja af vörunum er verið að framleiða. Ef verið er að framleiða BBQ-sósuna er tómatpúré, 

púðursykri, reyktri papriku, salti og pipar blandað í og allt soðið vel saman, þar til sykurinn er 

alveg uppleystur. Til að tryggja sem lengstan endingartíma eru krukkurnar sótthreinsaðar í 

heitu vatni og sósunni helt heitri á krukkurnar. Þeim er svo lokað og settar aftur í heitt vatn. 
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Þetta innsiglir krukkurnar og tryggir að engar bakteríur eða aðskotahlutir komast í vöruna. 

Krukkurnar eru síðan merktar og pakkað í kassa til flutninga.  

 Aðstaða og staðsetning 

Ekki verður lagt í kaup á húsnæði og búnaði til rekstrarins, heldur verður slík aðstaða leigð 

eftir því sem framboð er á bjórnum. Matís leigir út matarsmiðjur við Vínlandsleið í 

Reykjavík, þar sem hægt er að leigja sig inn heilan dag eða hluta úr degi. Matarsmiðjurnar eru 

útbúnar öllum helstu tækjum, sem lítil matvælaframleiðsla þarf á að halda til framleiðslu. 

(Matis, e.d.). Leigan á slíkri smiðju er 10.000 kr. fyrir heilan dag og 5.000 kr. fyrir hálfan. 

(Munnleg heimild, Óli Þ. Hilmarsson.). 

Gert er ráð fyrir að leigja slíka aðstöðu eftir því sem framboð er á bjór. Áætlað er að nota 

þurfi hálfan dag til framleiðslu á 180 einingum. Í byrjun er reiknað með að leigja aðstöðuna 4 

sinnum á ári fyrir hverja vörutegund ásamt einstökum dögum til vöruþróunnar, í allt um 15 

skipti fyrsta árið. Miðað við þá áætlun er mögulegt að framleiða lágmark 2160 einingar fyrsta 

árið. 

 Markmiðasetning 

Skammtímamarkmið – Skemmri en til 12 mánaða: 

Stefnt er að því að koma fyrstu framleiðslu á vörunum, 180 einingum, í gang um miðjan 

janúar 2017 

Vörutegundirnar 3, í allt 540 einingar, verði þá tilbúnar til sölu seinasta lagi 15. Febrúar 2017 

Langtímamarkmið – Markmið um þróun til lengri tíma: 

Stefnt er að því að ná samningum við sem flest brugghús landsins og heildsala erlends bjórs 

fyrir 6. Janúar 2018 

Ef slíkir samningar nást verður mögulegt að framleiða allt að 35.000 einingar árið 2019 

Stefnt er að því að vörurnar verði komnar í fasta sölu í verslunum seinasta lagi 15. Janúar 

2019 

 Viðskiptavinirnir  

Markhópurinn eru viðskiptavinir sem áhuga hafa á gæðamatvörum og því að dekra soldið við 

sjálfan sig og matinn sinn. Einnig verða í hópi viðskiptavina fólk sem hefur áhuga á 

endurnýtingu og því að sporna gegn sóun á nothæfum matvörum.  
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Viðskiptavinirnir verða að mestu búsettir á höfuðborgarsvæðinu, en leitast verður eftir því að 

koma vörunni á markaði úti á landsbyggðinni eftir því sem framleiðsla eykst.  

Treyst verður á þjónustu Póstsins til að dreifa vörum seldum á Facebook til viðskiptavina. 

 

 Markaðurinn og samkeppnin 

Planlagt er að selja vöruna á mörkuðum eða öðrum stöðum sem bjóða einyrkjum upp á 

söluvettvang. Einn slíkur möguleiki er matarmarkaður Búrsins, sem haldin er 3-4 sinnum á 

ári, síðustu 4 skiptin í Hörpu. Einnig býður verslun Búrsins upp á allskonar góðgæti frá litlum 

rekstraraðilum og möguleiki væri á að koma vörunum í sölu þar. Sama á við um 

bændamarkaðinn Frú Lauga, þar eru seldar ýmsar vörur frá smáframleiðendum með það að 

leiðarljósi að rekjanleiki vörunnar sé gegnsær og varan sé ekki framleidd á hátt sem skaðar 

umhverfið. Þar sem slíkt hið sama er hugsjón fyrirtækisins, verður leitast eftir að koma 

vörunum í sölu þar. 

Aðrir möguleikar í boði eru að leigja sölubás. Í Mjódd er boðið upp á slíka bása til leigu einn 

og einn dag og væri hægt að nýta sér það sem söluvettvang, sem dæmi fyrir jól og páska og 

einnig á öðrum dögum þar sem von er miklum viðskiptum. Básinn kostar 5000 fyrir daginn. 

(Mjódd, e.d.). Mjódd er staðsett miðsvæðis og er því lítill ferðakostnaður tengdur flutning á 

vörum þangað.  

Enn annar möguleiki, og góður ef koma á vöruni á framfæri til ferðamanna einnig, er 

Kolaportið. Þar er hægt að leigja bás á 12.000 kr, fyrir einn dag eða 17.250 kr. fyrir helgina. 

(Kolaportið, e.d.). Fjöldi manns leggur leið sína í Kolaportið og er það staðsett miðsvæðis, 

svo ekki þarf að leggja í mikinn ferðakostnað þangað, frekar en í Mjódd.  

Einnig eru ýmsar sýningar og hátíðir sem bjóða bása til leigu. Ein stór hátíð sem haldin er 

árlega er Handverkshátíðin í Eyjafirði. Þar eru í boði ýmsar tegundir bása og varir hátíðin í 4 

daga. Ef valinn er bás í matvælatjaldi kostar slíkur 11.000 kr. fyrir fermeterinn, lágmark er 

hægt að leigja 4 fermetra. Innifalið í því gjaldi er rafmagn, stóll, borð og merking á bás.           

(Eyjafjarðarsveit, 2016).  Við það bætist töluverður kostnaður vegna ferða og gistingar.  

Ódýr möguleiki ef leggja á í söluferð út á landsbyggðina væri að leigja sér lítinn sendibíl, sem 

útbúinn er gistiaðstöðu. Ef leigt er hjá Happy campers utan tímabils þá er kostnaður fyrir 

fjögurra daga leigu um 66.000 kr. fyrir minnsta bílinn. (Happycampers, 2016). Ef ferðast á að 

sumri til, sem dæmi á Handverkshátíðina í Eyjafirði, er ódýr möguleiki að leigja venjulegan 
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sendibíl og gista í tjaldi. Leiga á slíkum kostar um 27.000 kr. fyrir fjóra daga og algengt verð 

á tjaldsvæði er 1200 kr. nóttin. (Sendibílartilleigu.is, 2016). ( Tjalda, e.d.).  

Bensínkostnaður ef lagt er í ferð á Handverkshátíðina er um 4500 kr. ef valinn er sendibíl, en 

um 3900 kr. ef valinn er minnsti bíll frá Happycampers. (Orkusetur, e.d.). 

Leiga á sölubás og ferðir á markaði verður aðal sölu leið fyrirtækisins fyrstu tvö árin, en stefnt 

verður að því að koma vörunum í fasta sölu í verslun og hætta leigu og ferðum á þriðja ári 

rekstrar. 

Sett verður upp facebook-síða fyrir fyrirtækið, þar sem vörurnar verða boðnar til sölu, 

nýjungar kynntar og viðvera á mörkuðum og staðsetning sölubása verður auglýst.  

Ekki er áætlað að leggja í sérstaka markaðsherferð, heldur treysta á að gæði varanna beri þeim 

gott orð og þannig myndist sístækkandi hópur af tryggum viðskiptavinum gegnum Word-of-

mouth aðferðina. Vörur sem byggja á gæðum, frekar en lágum kostnaði, eiga vaxandi 

vinsældum að fagna hjá vissum hópum. Fólk sem hefur ágætis tekjur og finnst allt í lagi að 

leyfa sér hluti, setur það ekki fyrir sig að kaupa hágæða sósu með t.d. fínu nautasteikinni. Þar 

sem vörurnar eru einnig byggðar á vissri endurnýtingu gætu viðskiptavinir úr hópi fólks sem 

leggur áherslu á minni matarsóun og endurvinnslu haft áhuga á vörum sem leggja áherslu á 

slíkt hið sama. Treyst verður á að slíkir hópar beri vörunum gott orð.  

Eftirspurn gæti verið mismunandi eftir árstíðum þar sem sumar vörurnar henta vel til 

grillunar. Gert er ráð fyrir að t.d. BBQ-sósan seljist betur að sumri til, en aðrar árstíðir. Ekki 

er útilokað að vinna á móti slíkum sveiflum með stærra vöruúrvali,  Hátíðar glaze fyrir 

hamborgarhrygg/skinku sem selt yrði mánuðina fyrir jól er ein af þeim árstíðarbundnu vörum 

sem planlagðar eru. Þó er framleiðslan einnig háð framboði á bjórnum, svo búast má við 

sveiflum í framleiðslu einnig. Endingartími á vörunum verður góður og því er hægt að 

bregðast við sveiflum í framboði með því að byggja upp lager þegar nóg framboð er. 

Einhver samkeppni er á markaðinum, sérstaklega varðandi BBQ-sósuna. Mikið úrval er af 

erlendum BBQ-sósum  og marineringum af ýmsu tagi. Sem dæmi má nefna að Hunt‘s selur 

slíkar sósur í nokkrum gerðum í flestum matvöruverslunum landsins og í netverslun Hagkaup 

er boðið upp á um 13 mismunandi tegundir af BBQ-sósum, allar erlendar. Einnig eru á 

markaði grillolíur frá Pottagöldrum og Caj P, sem notaðar eru á svipaðan hátt og 

marineringin. (Hagkaup, e.d.). Ekki virðist mikil samkeppni varðandi gljáann, en höfundi er 

einungis kunnugt um að slíkt sé selt hjá TGI-Friday‘s í Smáralind. 
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Vörur fyrirtækisins verða dýrari en vörurnar sem fyrir eru á markaði, en fyrirtækið mun nýta 

sér það samkeppnisforskot sem liggur í því að vörurnar séu innlend framleiðsla. Lögð verður 

mikil áhersla á það og einnig að þetta sé vara framleidd úr gæðahráefni og dekrað við hverja 

krukku. Varan er ekki fjöldaframleidd. Lögð verður áhersla á að þetta sé lúxusvara, sem allt í 

lagi sé að leyfa sér einstaka sinnum.  

Fyrirtækið mun leitast eftir samstarfi við sem flest brugghús á landinu og samkvæmt 

langtímamarkmiðum verður einnig leitast eftir samstarfi við heildsala, sem flytja inn erlendan 

tímabilsbjór. Ekki verður leitað eftir samstarfi við samkeppnisaðila, þar sem slíkir eru að 

mestu erlendir.  

 Verðlagning 

Verð varanna er fundið útfrá kostnaðar og núllpunktsgreiningu. Núllpunktsgreining segir til 

um hver lágmarkssala þarf að vera til að hægt sé að greiða allan kostnað við framleiðsluna. 

(Nýsköpunarmiðstöð, e.d.).  

Núllpunktur er reiknaður útfrá söluverði varanna fyrir virðisaukaskatt. Til að auðvelda 

útreikninga er notað meðaltals verð varanna þriggja. Framleiðslukostnaður per einingu er 

fenginn við að leggja saman hráefniskostnað og annan breytilegan kostnað. Framlegð per 

einingu er fengin við að draga framleiðslukostnað frá meðalverði án virðisauka. Hversu 

margar einingar þarf að selja fyrsta árið til að standa undir föstum kostnaði er svo fenginn 

með því að deila fasta kostnaðinum með framlegðinni. Þannig fæst núllpunktur fyrir 

starfsemina. 

Núllpunktsgreining:     

Framleiðslukostnaður pr. stk 535,8056 

Meðalverð án VSK 990 

Framlegð per einingu. 454,1944 

Fastur kostnaður fyrsta ár 779000 

Seld stk. við núllpunkt 1715,124 

 

Til að fá meðalverðið sem gengið er útfrá í núllpunktsgreiningunni er framleiðslukostnaður 

varanna tekinn og á hann lagt 45% álag, eða svokallað framlegðarstig.  

Virðisaukaskattur á matvöru er 11% og leggst hann ofan á meðalverðið við sölu. 
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Ekki verður boðið upp á nein sérstök afsláttarkjör, en mögulegt er að semja um verð í 

einstökum tilvikum, ef keypt er mikið magn. 

 Stofnkostnaður 

Ekki verður lagt í kaup á húsnæði eða búnaði til framleiðslu, eins og áður kemur fram. Helsti 

stofnkostnaður felst í kaupum á hráefni til framleiðslu, krukkum undir vöruna, merkingum á 

krukkurnar og leigu á húsnæði til framleiðslunnar. Gert er ráð fyrir að framleiða 180 einingar 

af BBQ-sósunni Grilla í fyrstu framleiðslu og leggst kostnaður af því samkvæmt eftirfarandi 

töflu:  

Tafla 4: Stofnkostnaður fyrirtækisins Eðalsósur 

 

Einnig þarf að greiða fyrir starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti. Kostnaður við slíkt leyfi er 

samkvæmt gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur 63.000 kr. Tekið verður lán fyrir því 

ásamt öðrum kostnaði. 

Einhver kostnaður fer í sendingar á krukkum, sem keyptar eru frá Bretlandi, og keyrslu við 

innkaup á hráefni og við að koma vörunum til og frá framleiðslustað. Áætlaður 

sendingarkostnaður fyrir 600 krukkur er 17.355 kr. eða 5206 kr. fyrir krukkurnar 180 sem 

notaðar verða við fyrstu framleiðslu. (Amazon, e.d.). 

Bensínkostnaður er áætlaður miðað við líters verð bensínstöðvanna, sem er pr. 23.10.2016 að 

meðaltali 193 kr samkvæmt GSM Bensín. (GSM Bensín, e.d.). Ef áætluð er keyrsla eftir 

hráefni, með hráefni að framleiðsluhúsnæði, tilbúna vöru í miðbæ og aftur tilbaka á 

startpunkt, eru það samanlagt um 40 kílómetrar samkvæmt ja.is. Áætlum einnig að notað 

farartæki noti 8 lítra pr. 100 kílómetra. Ef allar breytur eru lagðar saman kostar þessi leið um 

965 krónur.  

Breytilegur kostnaður við framleiðslu á vöru ásamt sendingarkostnaði og bensíni er þá 79.976 

fyrir 180 einingar vöru.  

Söluverð fyrstu framleiðslu vörunnar er 1120 kr. pr. einingu og einingarnar 180 eru því virði 

201.600 kr. 

Hráefni í vöru 180 stk 43380

Krukkur 180 stk. 19800

Merkingar 180 stk. 5625

Leiga á húsnæði 5000

Samtals 73805
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Af þessum 180 einingum verður gróði því um 121.624 kr. og verður hann notaður til að 

fjármagna næstu framleiðslu ásamt því að greiða afborgun af fjármögnunarláni. 

Ekki verður fé lagt í sérstaka markaðssetningu heldur verða vörurnar seldar á markaði.  

 Fjármögnun 

Stofnkostnaður verður fjármagnaður með yfirdráttarláni hjá Arionbanka. Tekið verður 

145.000 kr lán sem endurgreiðist á ári. Lánið ber 12,95% vexti og verður því greitt í allt 

163.777 kr. tilbaka. (Arionbanki, e.d.). 

Þar sem reksturinn er smár í sniðum og engar fasta eignir er ekki gert ráð fyrir að þörf sé á 

láni til fjármögnunar rekstrarkostnaðar. Gróði frá fyrstu framleiðslu stendur undir fjármögnun 

á næstu framleiðslu og endurgreiðslu yfirdráttarláns, sem er 13.648 kr. á mánuði. 

 Söluáætlun  

Sala er reiknuð útfrá framleiðslugetu ásamt áætluðu magni af óseljanlegum tímabilsvörum 

sem fyrirtækið telur raunhæft að nálgast á tímabilinu. Gert er ráð fyrir að sveiflur í framboði 

nái ekki útfyrir ársfjórðunga, þar sem sölutímabil tímabilsvara vínbúðarinnar eru í hverjum 

ársfjórðungi.  

Framleiðsla á hefðbundnum vörum fyrirtækisins hefst í janúar 2017. Í fyrstu verður áhersla 

lögð á sölu á hefðbundnu vörunum þremur. Ráðgert er að framleiðsla á gjafapakkningum og 

hátíðar glaze verði einungis kringum jólin fyrstu tvö árin, en verði á þriðja ári dreift yfir stærri 

hluta ársins. Þannig verður hátíðar glazeið einnig uppfært til sölu fyrir páska og 

gjafapakkningar verða framleiddar í meira magni fyrir sumarið, með áherslu á 

ferðamannaiðnaðinn. 

Tafla 5:Áætluð sala fyrstu 3 árin  

 

2017 2018 2019

1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q

Söluverð í kr.

Grilli 1120 180 180 180 180 360 360 360 360 2500 2500 2500 2500

Galsi 1190 180 180 180 180 360 360 360 360 2500 2500 2500 2500

Marínó 989 180 180 180 180 360 360 360 360 2500 2500 2500 2500

Gjafapakkning 1290 0 0 0 100 0 0 0 200 500 500 0 500

Hátíðargalsi 1390 0 0 0 100 0 0 0 200 0 250 0 500

540 540 540 740 1080 1080 1080 1480 8000 8250 7500 8500

Samtals seldar einingar Ár 1 2360 Ár 2 4720 Ár 3 32250
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 Rekstraráætlun 

Rekstrareikningur sýnir framgang rekstrarins fyrstu 3 árin. Tekjur af sölu á sósunum fara 

stigvaxandi þar sem ráðgert er að auka framleiðslu eftir því sem samningar nást við fleiri 

framleiðendur. Samkvæmt langtímamarkmiðum er ráðgert að hafa náð samningum upp á 

afhendingu á vörum til framleiðslu allt að 35.000 eininga árið 2019. Kostnaður við rekstur er 

frekar lágur, þar sem ekki er ráðgert að leggja í kaup á húsnæði, tækjum og tólum, heldur 

leigja aðstöðu. Mögulega verður lagst í fjárfestingu á slíku á eða eftir þriðja ár. 

Tap á rekstri í 3 ársfjórðungi fyrsta árs skapast vegna hás tilkostnaðar í ágúst mánuði við 

sölubás og ferð á Handverkhátíðina í Eyjafirði. Vonast er til að sá kostnaður standi undir sér í 

aukinni eftirspurn og umtali um vörurnar.  

Allar tölur í  eftirfarandi töflum eru í þúsundum króna 

Tafla 6: Rekstrarreikningur fyrstu 3 árin 

 

 

 

 

 

 

 

1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q

REKSTRARTEKJUR:

Sósur 593,82 593,82 593,82 861,82 1187,64 1187,64 1187,64 1723,64 8892,5 9240 8248 9587,5

Samtals 593,82 593,82 593,82 861,82 1187,64 1187,64 1187,64 1723,64 8892,5 9240 8248 9587,5

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kost.

Framleiðslukost. 341,6 341,6 346,6 499 683,202 683,202 693,202 998,002 5090,9 5282 4736 5473,1

Sýningar 37 37 120 77,5 37 37 157,5 77,5 0 0 0 0

Fastur kostnaður:

Laun og gjöld 140,4 140,4 140,4 140,4 280,8 280,8 280,8 280,8 1560 1560 1560 1560

Afskriftir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

519 519 607 716,9 1001 1001 1131,5 1356,3 6650,9 6842 6296 7033,1

Án fjármagnsliða 74,819 74,819 -13,18 144,92 186,638 186,638 56,138 367,338 2241,6 2398 1951 2554,4

FJÁRMUNATEKJUR:

Vaxtatekjur 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7 12 16

Vaxtagjöld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samtals 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7 12 16

Fyrir skatta 74,819 74,819 -13,18 144,92 187,638 187,638 57,138 369,338 2243,6 2405 1963 2570,4

Tekjuskattur -27,83 -27,83 4,9033 -53,91 -69,801 -69,801 -21,255 -137,39 -834,6 -895 -730 -956,2

REKSTRARNIÐURSTAÐA 46,986 46,986 -8,278 91,009 117,837 117,837 35,8827 231,944 1409 1510 1233 1614,2
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Sjóðssteymi fyrstu þriggja ára er samkvæmt eftirfylgjandi töflu 

 

Tafla 7: Sjóðstreymi fyrst 3 árin 

 

 

Efnahagsreikningur er ekki umfangsmikill, þar sem ekki er lagst í neinar fjárfestingar fyrstu 3 

árin. Ekki er heldur ráðgert að taka nein langtímalán né vera með útistandandi kröfur, þar sem 

varan verður einungis seld gegn staðgreiðslu. Einnig verður allt hráefni og umbúðir keyptar 

gegn staðgreiðslu, svo ekki eru neinar ógreiddar skuldir til birgja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJÓÐSTREYMI: 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI:

Hagnaður samk. Rekstrarreikn 46,986 46,986 -8,278 91,009 117,837 117,837 35,8827 231,944 1409 1510 1233 1614,2

Rekstrarliðir utan fjárstreymi:

Afskriftir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veltufé (til) frá rekstri 46,986 46,986 -8,278 91,009 117,837 117,837 35,8827 231,944 1409 1510 1233 1614,2

Breyting á eignum og skuldum:

Skammtímakröfur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birgðir, lækkun (hækkun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skammtímaskuldir 50,833 27,833 -4,903 53,91 93,8013 69,8013 21,2553 137,394 1047,6 895 730 956,18

Breyting á eignum og skuldum 50,833 27,833 -4,903 53,91 93,8013 69,8013 21,2553 137,394 1047,6 895 730 956,18

Handbært fé (til) frá rekstri 97,819 74,819 -13,18 144,92 211,638 187,638 57,138 369,338 2456,6 2405 1963 2570,4
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Tafla 8: Efnahagsreikningur fyrstu 3 árin 

 

 Framkvæmdaáætlun  

Þó nokkuð verk er framundan áður en starfsemi fyrirtækisins getur hafist. Fyrst og fremst þarf 

að ganga frá tilskyldum leyfum, leyfi frá Heilbrigðiseftirliti og áfengisgjaldaskírteini. Óvíst er 

hversu langan tíma afgreiðsla slíkra leyfa tekur, en samkvæmt reynslu höfundar getur það 

tekið nokkurn tíma. Einnig þurfa samningar að nást við brugghús um afhendingu á útrunnu 

tímabilsbjórunum. Komast þarf að sameiginlegri niðurstöðu um afhendingu og verð og áætla 

hvenær afhending fer fram. Þar sem jólabjóratímabilið er að hefjast standa vonir til að 

leyfisveitingar og samningar verði frágengnir fyrir lok tímabilsins 6. Janúar 2017. Fyrsta 

framleiðsla færi af stað strax eftir fyrstu afhendingu og má því búast við að fyrsti skammtur 

vörunnar, 180 einingar BBQ-sósa, verði tilbúin í seinasta lagi í byrjun febrúar 2017. Strax 

verður ráðist í sölu á vörunni og framleiðsla næstu vöru hefst um leið og fengist hefur upp í 

hráefniskostnað hennar. 

Ef samningar ganga að óskum mun þessi fyrsta afhending duga fyrir framleiðslu á að minnsta 

kosti 540 einingum, sem seldar verða úr sölubás á næstu 3 mánuðum.  

EIGNIR Í upphafi 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q

FASTAFJÁRMUNIR:

Fasteignir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Áhöld og tæki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bifreiðar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastafjármunir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VELTUFJÁRMUNIR:

Handbært fé 0 97,819 172,64 159,46 304,38 516,014 703,652 760,79 1130,13 3586,8 5992 7955 10526

Skammtímakröfur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birgðir 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Veltufjármunir 68 165,82 240,64 227,46 372,38 584,014 771,652 828,79 1198,13 3654,8 6060 8023 10594

EIGNIR SAMTALS 68 165,82 240,64 227,46 372,38 584,014 771,652 828,79 1198,13 3654,8 6060 8023 10594

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ:

Hlutafé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annað eigið fé 68 114,99 161,97 153,69 244,7 362,541 480,377 516,26 748,204 2157,2 3668 4901 6514,7

Eigið fé 68 114,99 161,97 153,69 244,7 362,541 480,377 516,26 748,204 2157,2 3668 4901 6514,7

LANGTÍMASKULDIR:

Langtímalán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Næsta árs afborgun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKAMMTÍMASKULDIR:

Viðskiptaskuldir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skuld við eiganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ógreiddur kostnaður 0 23 23 23 23 47 47 47 47 260 260 260 260

Næsta árs afborgun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reiknuð fjárþörf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reiknaðir skattar 0 27,833 55,665 50,762 104,67 174,473 244,275 265,53 402,924 1237,6 2132 2863 3818,8

0 50,833 78,665 73,762 127,67 221,473 291,275 312,53 449,924 1497,6 2392 3123 4078,8

Skuldir samtals 0 50,833 78,665 73,762 127,67 221,473 291,275 312,53 449,924 1497,6 2392 3123 4078,8

 SAMTALS 68 165,82 240,64 227,46 372,38 584,014 771,652 828,79 1198,13 3654,8 6060 8023 10594
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Tafla 9 : Framkvæmdaáætlun fyrsta ár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Jan Feb mars april maí júní júlí ágúst Sep okt nóv des

Umsókn um leyfi x

Samningarviðræður x x

Framleiðslustart x x

Sala í bás x x x x x x x x x x x

Sala á markaði x
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5. Ályktanir 

Þegar dregin eru saman helstu atriði sem farið hefur verið í gegnum í þessu verkefni, virðist 

ekkert því til fyrirstöðu að hægt sé að stofna fyrirtækið Eðalsósur.  

Ef litið er til þeirra laga og reglna, sem skoðuð hafa verið, þá er ekkert þar sem kemur á 

beinan hátt í veg fyrir að hægt sé að nýta þann tímabilsbjór sem verður afgangs. Einungis lög 

ÁTVR um tímabilsflokka segja til um að bjórinn megi ekki selja í vínbúðinni utan vissra 

tímabila, en ekkert bannar það að hann sé nýttur í öðrum tilgangi eða seldur annað. Allir þeir 

aðilar frá brugghúsum landsins sem rætt var við eða svöruðu spurningarlistanum, voru 

sammála um það að þeir vildu frekar selja fyrirtækinu vöruna en að farga henni. Þó er það 

undir því skilyrði að allt lagalegt þar að lútandi sé í lagi. Svo virðist vera sem að umsókn um 

áfengisgjalda skírteini sé allt sem þarf til að af rekstrinum megi verða. Ekki þótti höfundi 

ráðlegt að leggja út í umsókn á slíku skírteini við vinnslu verkefnisins einungis. Lög um 

áfengisgjalda skírteini gefa enga ástæðu til að áætla að slík umsókn verði ekki samþykkt, þar 

sem skýrt kemur fram í 11. gr. atriði 2, að : „Aðilar sem verða sannanlega að nýta 

neysluhæfan vínanda til iðnþarfa, efnarannsókna eða annarra verklegra nota geta fengið 

heimild hjá ríkisskattstjóra til kaupa á vínanda án áfengisgjalds.“ 

Þegar umsókn um áfengisgjaldaskírteini fæst samþykkt er hægt að ganga í það að semja við 

brugghúsin um afhendingu á óseldum tímabilsvörum gegn lágu gjaldi, þar sem brugghúsin fá 

áfengisgjöldin og aðra skatta af vörunum endurgreidd, ef selt er til aðila með slíkt skírteini. 

Viðmælandi höfundar hjá Ölgerðinni sagðist vera tilbúinn að selja vöruna á kostnaðarverði, ef 

öll gjöld fengjust endurgreidd og samkvæmt tölum um kostnaðarhlutfall er kostnaður 

framleiðenda einungis um 29% af heildarverðinu út úr vínbúðinni. Í verðútreikningum og 

rekstraráætlunum er gert ráð fyrir kostnaði við kaup á bjórnum sem samsvarar því hlutfalli og 

er það verðið sem leitast verður við að semja við öll brugghúsin um.  

Útreikningar varðandi rekstur fyrirtækisins gefa heldur ekki neina ástæðu til að álykta að ekki 

sé rétt að leggja í verkefnið. Þar sem stofnkostnaður er lágur og ekki gert ráð fyrir því að 

stökkva út í miklar fjárfestingar, fer reksturinn hægt af stað. Það hentar vel til að gefa 

eiganda/eina starfsmanni ráðrúm til að þróa hugmyndina jafnóðum og einnig tíma til að ganga 

til samninga við brugghúsin. Þar sem fyrirtækið er lítið í rekstri til að byrja með, tryggir það 

líka að eigandi getur sinnt því sem aukastarfi, auk þess að vera með traustar tekjur frá annarri 

vinnu. Þar sem eigandi er fjölskyldumanneskja þurfa að vera tryggar tekjur til staðar, þar til 

ljóst er hvort fyrirtækið nær samningum sem tryggja fullan rekstur. Stefnt er á að hafa náð því 
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á þriðja ári. Frá og með þriðja ári verður eigandi í fullri vinnu við fyrirtækið og vörurnar 

komnar í fasta sölu í verslunum, svo ekki þurfi að ráða frekara starfsfólk til framleiðslu, né 

sölustarfa.  

Ef allar áætlanir ganga eftir er komin ágætur rekstrargrundvöllur fyrir fyrirtækið á þriðja ári. 

Og þar með fær fyrirtækið inn ágætis tekjur, eins og sjá má í rekstraráætlun. Þá tekur við nýtt 

tímabil í rekstrinum og lagst verður í áætlanagerð fyrir árin 3 þar á eftir. Að öllum líkindum 

verður þá farið að huga að fjárfestingum, ef sami grundvöllur fyrir rekstri er enn til staðar. 

Margt getur breyst á þremur árum og engin veit hvort lög um sölu áfengis breytast á því 

tímabili. Allar líkur eru á því miðað við umræðuna í samfélaginu, að frumvarp um ÁTVR og 

áfengisgjöld verði tekið algjörlega í gegn innan skamms og getur það haft mikið að segja um 

hvort fyrirtækið á sér framtíðar möguleika. Fylgst verður með öllum breytingum er varða 

þessi frumvörp og brugðist við þeim með því að meta áhrif á reksturinn og áframhaldandi 

rekstur.  

Svo lokasvar við hinni mikilvægu rannsóknarspurningu er því að það er svo sannarlega hægt 

að nýta óseljanlega tímabílsbjóra til framleiðslu á óáfengum matvælum. Fyrirtækið Eðalsósur 

hefur rekstrargrundvöll, en hvort það verður auðvelt eða hvernig framtíðarhorfurnar eru, það 

mun einungis tíminn leiða í ljós. Sama hvað, þá virðist höfundi spennandi að leggja út í það 

ferðalag. 
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Fylgiskjöl 

Spurningalisti til brugghúsa  

1. Hvað tekur framleiðsluferlið langan tíma, s.s. frá því að lagt er í nýjan bjór þar til hann 

er tilbúinn til sölu? 

2. Eitthvað er um það að hratið sem fellur til eftir meskinguna sé notað í dýrafóður. Eruð 

þið að nýta úrganginn hjá ykkur í eitthvað? Ef svo er, hvað? 

3. Hvað með botnfallið, sem verður eftir í tankinum? Er það nýtt í eitthvað? 

4. Hvað eruð þið að meðaltali að framleiða margar tegundir af tímabilsbjórum á ári? 

5. Hversu mikið seljið þið af þessum bjórum? Heildartala eða af hverri tegund. 

6. Eruð þið að fá mikið til baka að loknu sölutímabili? 

7. Ef svo er, fer það í förgun eða eruð þið að nýta það á einhvern hátt? 

8. Ef, fargað, hvert er tap fyrirtækisins af slíkri förgun ca. pr. Einingu? 

9. Væruð þið tilbúin til að afhenda/selja afgangsvörur til fyrirtækis sem framleiðir 

óáfenga matvöru úr þeim, ef slíkt væri í boði og minnkaði tap fyrirtækisins? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


