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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður farið yfir viðskiptaáætlun sem var gerð fyrir veitingastaðinn 

Ósk ehf. sem verður staðsettur á hafnarsvæðinu á Húsavík. Farið verður vel yfir öll 

fræði og þær aðferðir sem voru notaðar við vinnslu á þessu verkefni. Viðskiptaáætlun 

þessi byggir á greiningu markaðsfræði og almennri greiningu á svæðinu þar sem 

staðurinn á að vera starfræktur. Farið verður yfir þróun ferðaþjónustunnar, 

viðskiptalíkan, SVÓT greiningu og rekstraráætlun fyrir næstu þrjú ár. Allar þær 

greiningar sem ákveðið var að nota í ritgerðinni hafa þann tilgang að leiðarljósi að 

svara rannóknarspurningunni: „Er forsenda fyrir því að opna veitingastað á Húsavík 

og er það arðbært?“.  

 

Abstract 

This thesis contains a business plan for the restaurant Ósk ehf. that will be situated in 

the harbour area in Húsavík. Theories and analytical methods used will be explained 

as they are implemented. This business plan is derived from a marketing perspective 

analysis as well as general analysis from the area where the place will be opened. The 

paper will cover a ground in the evolvement of tourism in Iceland, Business Model 

Canvas, SWOT analysis and an execution plan for the next three years. All the 

analysis used in this paper serve a purpose to get the answer to the question: „Is there 

a ground to open a restaurant in Húsavík and is it profitable?“ 
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Formáli 

Þessi BS ritgerð er lokaverkefni höfundar en hann hefur stundað nám í viðskiptafræði 

með áherslu á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst frá árinu 2015. 

Lokaverkefnið jafngildir 14 einingum og var unnið frá janúar til maí 2019. 

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Stefáni Valgarði Kalmanssyni fyrir góða 

handleiðslu og aðstoð. Sérstakar þakkir fá næst fjölskylda, vinir og vinnufélagar 

höfundar fyrir stuðning og hvattningu á meðan á skrifum lokaritgerðarinnar stóð. 

Einnig vill höfundur þakka Jóni Hermanni Óskarssyni kærlega fyrir yfirlestur og 

athugasemdir að ritgerð lokinni. 
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1. Inngangur 

Ósk ehf. er hugmynd að fyrsta veitingastaðnum á Húsavík til að bjóða alfarið upp á 

sölu veitinga af hlaðborði. Við uppsetningu á viðskiptaáætluninni reyndi höfundur að 

finna út hvernig hægt væri að búa til sérstöðu fyrir staðinn á núverandi markaði sem 

myndi gera hann að einstakri upplifun fyrir neytendur. Hlaðborð í stað fyrirfram 

ákveðinna rétta er ein leiðin til að koma til móts við verðlagið sem hefur skipað sér 

sess í íslensku samfélagi og lætur neytandanum líða aðeins eins og hann sé að stjórna 

því hversu mikið magn hann er að fá fyrir peninginn. Verðið á staðnum er alltaf fast 

og fyrirfram ákveðið en hægt er að stjórna magninu sem fæst fyrir það.  

Þegar sérstaðan fyrir staðinn var fundin þá lagði hún grunninn að þeirri framsetningu 

sem kemur í köflunum hér á eftir. Á stöðum þar sem neytendur sjá um að skammta 

sér matinn sinn sjálfir þarf ekki að halda út eins miklu starfsfólki í sal eins og á þeim 

stöðum sem veita fulla þjónustu og er því ekki eins mikill starfsmannakostnaður 

fólginn í þessari uppsetningu. Það er mikill kostur þegar kemur að því að opna 

veitingastað úti á landi þar sem árstíðir hafa stóran þátt í möguleika neytenda á að 

sækja svæðið heim.  

Eftir að sérstaðan var ákveðin markaði höfundur sér stefnu við gerð þessarar ritgerðar 

þar sem einblínt er á markaðsgreiningar ásamt því að rekja að einhverju leiti sögu 

ferðaþjónustunnar því hún spilar sinn þátt í aðsókn á veitingastaði um landið. Ekki er 

mikið til af opinberum gögnum sem gefa til kynna aðsókn á veitingastaði en reynt var 

að fá einhverja hugmynd að aðsókn með því að safna saman opinberum gögnum og 

reyna að ráða í þau eftir bestu getu. 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var af 

stað með í upphafi: 

„Er forsenda fyrir því að opna veitingastað á Húsavík og er það arðbært?“ 
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2. Aðferðarfræði 

Höfundur beitir megindlegum aðferðum við gerð viðskiptaáætlunarinnar þar sem 

unnið er með töluleg gögn sem eru opin almenningi, þar má nefna sem dæmi 

Hagstofu Íslands. 

Þessi BS ritgerð er að hluta til sett upp með hliðsjón af grunni að viðskiptaáætlunum 

frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Ekki er farið nákvæmlega eftir uppsetingunni sem 

gefin er til hliðsjónar frá Nýsköpunarmiðstöðinni heldur er hún einungis notuð til 

viðmiðunar í uppsetningu. Hún er notuð til hliðsjónar með því tilliti að allar 

upplýsingar sem æskilegt og nauðsynlegt er að komi fram í slíkri áætlun skili sér í 

þessa áætlun.  

Í þessari ritgerð er að finna greiningar úr markaðsfræði og umfjöllun um sögu 

ferðaþjónustunnar. Viðskiptahugmyndin er sett upp í viðskiptalíkan og þar er 

hugmyndin og það sem á bakvið hana er er sett fram. Innra og ytra umhverfi er sett 

skilmerkilega fram og gerð er  SVÓT greining. 

Í innra umhverfi er farið yfir starfsmenn, birgja, helstu samkeppnisaðila, 

viðskiptavini og þá innviði sem skapa grunninn að fyrirtækjum og eru þeir þættir sem 

fyrirtæki geta sjálf stjórnað. Í ytra umhverfi er farið yfir þá þætti sem eru í umhverfi 

fyrirtækisins sem það getur ekki sjálft stjórnað. SVÓT greining inniheldur styrkleika 

og veikleika sem fyrirtækið hefur á samkeppnisaðila sína og ógnanir og tækifæri sem 

það stendur frammi fyrir. 

Eftir markaðsgreiningu á fyrirtækinu verður farið yfir markaðsáætlun 

fyrirtækisins (áætlunin). Í lok áætlunarinnar verða sýndar rekstraráætlanir nokkurra 

ára fram í tímann sem eiga að leiða í ljós hvort rekstur á Ósk ehf. komi til með að 

verða arðbær. 
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3. Saga ferðaþjónustunnar 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið í stöðugum vexti síðastliðin ár. Ferðaþjónustan er 

tekin saman sem ein heild þegar hlutfall hennar er skoðað af landsframleiðslu á 

Íslandi. Fyrir árið 2017 eru einungis til bráðabirgðaniðurstöður fyrir hlut 

ferðaþjónustunnar í landsframleiðslu en ferðaþjónustureikningar gefa til kynna að 

hennar hlutur hafi verið 8,6% fyrir það ár. Ef litið er til áranna tveggja á undan þá var 

hlutur hennar 8,1% fyrir árið áður (2016) og árið 2015 var hlutur hennar 6,2%. Þessar 

niðurstöður gefa það til kynna að aukning í hlutdeild ferðaþjónustunnar af 

landsframleiðslu fyrir árið 2017 var ekki eins mikil og þessi tvö ár á undan en 

aukningin er meira í takt við niðurstöður frá árunum 2012 til 2014. Talað er um 

hlutdeild í ferðaþjónustu í landsframleiðslu og þegar hún er sett í samanburð við aðrar 

greinar innan atvinnugeirans verður að huga að því að ferðaþjónustan er ekki einhver 

ein sérstök atvinnugrein í hinni hefðbundnu flokkun atvinnugreina. Ferðaþjónustan er 

samsett grein þar sem hlutfall af starfsemi annarra atvinnugreina er lagt saman 

(Hagstofa, Hagstofa Íslands, 2019). 

 

 

Mynd 1. Hlutur ferðaþjónustu í vergri landsframleiðslu 2009-2017, % 

 

Ferðaþjónusta er hluti af virðisaukaskattskyldri starfsemi hér á landi. Til að gera sér 

betur grein fyrir þeirri aukningu sem hefur átt sér stað í ferðaþjónustunni (miðað við 

heildarveltu í atvinnugreinum einkennandi fyrir ferðaþjónustu) þá er 
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virðisaukaskattsvelta frá janúar til febrúar árið 2016 68.158 milljónir króna, árið 2017 

76.865 milljónir króna og árið 2018 85.716 milljónir króna. Fyrir þetta tiltekna 

tímabil á milli ára er breytingin 12,8% frá 2016 til 2017 og síðan 11,5% frá 2017 til 

2018. Til að gera betur grein fyrir umsvifum á ársgrundvelli þá er gott að skoða 

aukninguna fyrir árið í heild. Virðisaukaveltan var 596.557 milljónir króna árið 2016, 

642.131 milljónir árið 2017 og 677.545 milljónir árið 2018 sem gerir aukninguna á 

milli áranna 2016 til 2017 7,6% og síðan 5,5% frá 2017 til 2018. Þessar tölur styðja 

það að ferðaþjónustan á Íslandi og greinar tengdar henni séu í vexti á milli ára, þó 

vöxturinn sé ekki eins mikill nú og hann var áður (Hagstofa, Hagstofa Íslands, 2019). 

 

 

Tafla 1. Fjöldi fyrirtækja og rekstrarupplýsingar eftir atvinnugreinum (Hagstofa, 

Hagstofa Íslands, 2019)  

 

Á myndinni hér fyrir ofan sjáum við eina atvinnugrein innan ferðaþjónustunnar tekna 

til hliðar eða grein nr 56 sem inniheldur veitingasölu og -þjónustu. Ef tekinn er saman 

fjöldi fyrirtækja og rekstrartekjur í greininni er hægt að sjá meðaltekjur fyrirtækja 

innan hennar. Árið 2015 eru rekstrartekjurnar 73.938 milljónir króna og fyrirtækin eru 

788. Ef reiknaðar eru meðaltekjur á hvert fyrirtæki í greininni eru þær 93,8 milljónir 

króna fyrir árið 2015, 108,2 milljónir króna árið 2016 og 117,9 milljónir króna árið 

2017. Hagstofa hefur ekki enn gefið út þessar upplýsingar fyrir árið 2018. 

  

Á árum áður þegar landsbyggðin var að byggjast upp hafði nálægð við 

gróskulegt land og afkastamikil og góð fiskimið mikið að segja um uppbyggingu á 

byggðarkjörnum með tilliti til úrvinnslu afurða, verslunar og þjónustu. Eftir að land 



 

 

 

10 

byggðist upp og samgöngur á landinu öllu tóku stakkaskiptum með malbikuðum 

vegum þá hefur hlutverk bæjarfélaga á landsbyggðinni minnkað til muna er varðar 

þjónustu. Enn fremur má sjá að með bættum samgöngum hefur mikilvægi á 

staðsetningu bæjarfélaga til úrvinnslu auðlinda og nýtingu þeirra minnkað til muna. 

Fyrir landsbyggðina er því ferðaþjónustan einstaklega mikilvæg því hún byggir að 

miklu leyti á hlutum sem eru ekki færanlegir eins og til dæmis náttúran og fegurð 

hennar. Því má segja að ferðaþjónustan sé ein af þeim atvinnugreinum þar sem 

byggðarkjarnar úti á landi hafi enn mikla yfirburði með því tilliti að náttúruperlur er 

ekki hægt að færa úr stað. Því er ferðaþjónustan að hluta til eina augljósa 

atvinnugreinin sem fer vaxandi í nær öllum byggðum á landinu (Jónsson, 

Friðbertsson, & Ásbjörnsson, 2006).  

Ef skoðuð er skipting á gistingu á landinu frá árinu 2016 má sjá að megnið af 

ferðamönnum gista í Reykjavík eða á Suðurlandi. Þegar flokkað er niður á vetur, 

sumar, vor/haust þá má glögglega sjá að aukning er í seldum gistinóttum á 

landsbyggðinni á sumrin og vorin/haustin, þar gæti veðurfar spilað sinn þátt. Ef 

skoðaður en háannatími í ferðaþjónustunni þá var sumarið 2016 um 3,6 milljónum 

gistinótta eytt á landinu og eru það 9,5% fleiri gistinætur en sumarið á undan, árið 

2015. Þar af voru um 61% gistinátta á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og 

Suðurlandi. Á Norðurlandi voru gistinæturnar 18,5%, 13,1% á Vestfjörðum og 

Vesturlandi og síðan 7,5% á Austurlandi (Óladóttir, 2017).  

Eins og tölurnar hér fyrir ofan gefa til kynna þá er 18,5% af gistinóttum af þessum 3,6 

milljónum gistinátta sem eytt er á landinu yfir sumarið varið á Norðurlandi, þessi 

18,5% gera 666.000 gistinætur. Þeir ferðamenn sem heimsækja landsbyggðina og 

nýta sér þau gistirými sem þar er að finna eru líklegri til að nýta sér þjónustu, þar á 

meðal veitingastaða á þeim svæðum. 

 

Á Húsavík er starfrækt hvalaskoðun. Norðursigling hefur frá árinu 1995 verið 

frumkvöðull í því að gera hvalaskoðun að eftirsóknarverðri afþreyingu á svæðinu. 

Áhrif markaðsstarfs og starfsemi Norðursiglingar hefur haft mikil samfélagsleg áhrif 
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og hefur meðal annars stuðlað að sterkum og arðbærum ferðaþjónustukjarna á 

Húsavík (Samtök Ferðaþjónustunnar, 2019). Frá árunum sem Norðursiglin hóf 

hvalaskoðun í flóanum hafa sprottið upp fleiri fyrirtæki í sömu grein og eru árið 2019 

starfrækt fjögur hvalaskoðunarfyrirtæki á svæðinu. Veðurfar hefur mikil áhrif á það 

hversu lengi hvalaskoðun er stunduð við Húsavík í Skjálfandaflóa. Síðastliðin ár hafa 

tvö stærri hvalaskoðunarfyrirtækin byrjað að sigla á bilinu mars/apríl og haft loka 

siglingar sínar á bilinu október/nóvember. Hvalaskoðun er orðin ein helsta afþreying 

ferðamanna á norðurlandi og eru þessar ferðir vel sóttar (Visit Húsavík, e.d.). 

 

Í rannsókn sem unnin var árið 2018 má sjá nýlegar tölur um ferðavenjur ferðamanna 

sem leggja leið sína til Húsavíkur. Rannsóknin beindist að ferðamönnum sem 

heimsóttu Húsavík sumarið 2017. Rannsóknin er afmörkuð en gefur nýlega sýn á 

ferðastrauminn á svæðinu. Þegar skoðaðar eru upplýsingar um dvalarlengd 

ferðamanna á Húsavík yfir sumarið má sjá að meiri hluti erlendra ferðamanna á 

svæðinu eru einungis dagsgestir og meðaltími sem þeir stoppa á svæðinu er 6,2 klst. 

Næturgestir á Húsavík voru einungis um 28% sem gerir það að verkum að 72% 

ferðamanna á svæðinu kom einungis í dags- eða nokkurra klukkustunda ferð á 

svæðið. Í sambærilegri könnun frá árinu 2013 var próseta næturgesta talsvert hærri 

eða um 55%. Aukning hefur verið í ferðamannastraumi til landsins og fjöldi 

ferðamanna á svæðinu því aukist samhliða. Á árunum 2013-2017 var fjölgun á 

gistinóttum á svæðinu frá Langanesbyggð að Norðurþingi um 84% þó ber hér að 

nefna að engin breyting var á milli 2016 og 2017. Þrátt fyrir þessa miklu aukningu á 

árunum 2013 til 2017 er prósenta gistinátta á Húsavík ekki há fyrir árið 2017 

(Rögnvaldsdóttir, 2019). 

 

Íbúafjöldi á Húsavík hefur hægt og sígandi farið minnkandi nær árlega samkvæmt 

gögnum frá árunum 1998 til 2016. Fólksfjölgun um 159 einstaklinga á milli ára á sér 

stað á milli áranna 2016 til 2017. Þessar tölur um íbúafjölda á Húsavík frá Hagstofu 

Íslands hafa tekið töluvert stökk frá 2017 til 2019. Frá árinu 2017 til 2018 jókst 
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íbúafjöldi á Húsavík um 261 en fækkun var aftur frá 2018 til 2019 um 181. Þrátt fyrir 

þessa stóraukningu árið 2018 þá hefur íbúum þó fjölgað um 80 manns frá 2017 til 

2019. Íbúar í póstnúmerinu 640 Húsavík eru 2.430 talsins í apríl 2019 (Hagstofa 

Íslands, 2019). Þetta stóra stökk sem um ræðir hefur að miklum líkindum orðið vegna 

þess að árið 2015 var tekin fyrsta skóflustunga að kísilveri á vegum PCC Bakki 

Silicon hf á Bakka, við rætur Húsavíkur. Verksmiðjan hefur verið í uppbyggingu 

síðastliðin ár og var hún gangsett þegar byggingu hennar var lokið og var þeim áfanga 

náð um mitt ár 2018. Algengt er að með slíkri framkvæmd sé fjöldi fólks sem fylgi 

með, en síðan sé fækkun að uppbyggingu lokinni. Með verksmiðju sem þessari er 

snörp aukning í starfsmannaþörf í bæjarfélaginu, hjá verksmiðjunni starfa allt að 110 

manns eftir að framkvæmdum lauk formlega (Bakki Silicon, 2019). 
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4. Um Ósk ehf. 

Ósk ehf. er hugmynd af veitingastað sem setja á upp í húsnæði á hafnarsvæði 

Húsavíkur sem hefur ekki verið nýtt undir neina starfsemi í fjölda ára. 

Veitingastaðurinn mun reyna að bjóða mest upp á veitingar með hráefni af svæðinu, 

þar má fremst nefna fisk sem veiddur er í flóanum. Réttirnir verða samt sem áður 

fjölbreyttir og er helst hugsað til þess að staðurinn bjóði upp á þá flóru fisktegunda 

sem fæst keypt hjá fisksala hverju sinni í hinum ýmsu búningum og réttum.  

Til ítarlegri útskýringar þá á staðurinn í grunninn að bjóða upp á fiskihlaðborð. Aðal 

ástæða þess að lagt er upp með að bjóða upp á hlaðborð á staðnum er til að skera sig 

úr frá samkeppnisaðilum. Með hlaðborði er þjónustustaðallinn ekki eins hár og ef um 

fulla þjónustu er að ræða og því er vonast eftir að með þessu sé auðveldlega hægt að 

halda staðnum opnum á heils árs grundvelli án þess að kostnaður við þjónustu verði 

honum að falli.  

Veitingastaðnum er ætlað að vera viðbót í þá flóru veitingastaða sem þegar eru til 

staðar á Húsavík. Eins og áður hefur komið fram þá hefur ferðaþjónustan hér á Íslandi 

verið í stöðugum vexti síðastliðin ár. Landsbyggðin eins og áður segir hefur þann kost 

að ekki er hægt að færa náttúruperlur hér úr stað sem gerir það að verkum að 

ferðamenn sækjast mikið í að upplifa fegurð landsbyggðarinnar ásamt því að skoða 

höfuðborgarsvæðið.  

Vegna þessarar aukningar hefur komið upp sú hugmynd hvort nýr veitingastaður á 

Húsavík sé eitthvað sem svarar eftirspurn á þessu svæði. Eftir að hafa rannsakað 

fjölda sem sækir þá veitingastaði sem eru á svæðinu fyrir þá lítur út fyrir að nýr staður 

sé viðbótarhæfur, þeir sem eru til staðar fyrir eru yfirfullir yfir há sumarið. Eins og 

áður hefur komið fram þá er hvalaskoðun á svæðinu mikið sótt og þrífast á svæðinu 

fjögur hvalaskoðunarfyrirtæki sem þurfa að anna eftirspurn. Hvalaskoðunin á Húsavík 

er ekki starfrækt allt árið, ekki er siglt til hvalaskoðunar í rúmlega fjóra mánuði á ári 

og er það miðað við rétt háveturinn sem ekki er siglt.  
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5. Markaðsgreining 

5.1. Samkeppnisgreining 

Samkeppnisgreining er mikilvægur þáttur þegar gera á betur grein fyrir þeirri þjónustu 

sem er nú þegar til staðar á markaðnum sem á að koma inn á með vöru eða þjónustu. 

Greina þarf samkeppnisaðila til að sjá betur hvað er um að vera á markaðnum, þá með 

tilliti til verðs og eftirspurnar (Nýsköpunarmiðstöð, 2019). Í þessari 

samkeppnisgreiningu verður farið yfir meðalverð aðalrétta á þeim veitingastöðum 

sem höfundur telur vera helstu samkeppnisaðila fyrir Ósk ehf.  

 

 

Mynd 2. Staðsetning samkeppni miðað við þjónustu og verð 

 

Þeir staðir sem eru teknir hér saman fyrir samkeppnisgreininguna eru fjórir talsins og 

veita þeir mismikla þjónustu til viðskiptavina. Tveir af þessum fjórum stöðum eru 

skilgreindir sem helstu samkeppnisaðilar fyrir Ósk ehf. að mati höfundar og eru það 

Samkeppnisaðili 1 og Samkeppnisaðili 2. 

Samkeppnisaðili 1: Hefur einungis fisk og franskar á sínum matseðli. Staðurinn 

veitir lágmarksþjónustu og fer öll þjónusta fram í gegnum veitingalúgu. Verðin á 

staðnum eru mjög lág og er hann því flokkaður undir mikla samkeppni. Meðalverð á 

staðnum er 2.000,- fyrir aðalrétt (Fish&Chips, 2019).  
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Samkeppnisaðili 2: Býður aðallega upp á fiskrétti á sínum matseðli og er 

verðlagning á staðnum hófleg, því var ákveðið að flokka hann undir mikla samkeppni. 

Þjónustan sem staðurinn veitir viðskiptavinum er mun meiri en þjónustan sem á að 

vera hjá Ósk. Meðalverð á staðnum er 3.345,- fyrir aðalrétt (Naustið, 2019).  

Samkeppnisaðili 3: Er tekinn inn í greininguna á þeirri forsendu að það er 

veitingastaður sem býður að hluta til upp á fiskrétti. Sá staður er staðsettur í hjarta 

ferðaþjónustunnar á svæðinu, eins og Ósk, því er hann í samkeppni við staðinn. Þessi 

staður er þó ekki á sama þjónustustigi og Ósk, heldur býður hann upp á fulla þjónustu 

til viðskiptavina. Meðalverð á staðnum er 3.825,- fyrir aðalrétt (Gamli Baukur, 2019). 

Samkeppnisaðili 4: Þessi staður býður upp á fulla þjónustu til viðskiptavina ásamt 

því að bjóða að hluta til upp á fiskrétti á sínum matseðli. Meðalverð á staðnum er 

3.254,- fyrir aðalrétt (Salka, 2019). 

 

Þessir fjórir staðir flokkast undir samkeppnisaðila veitingastaðarins Ósk ehf. 

Staðurinn mun aðgreina sig frá samkeppnisaðilum með því að bjóða upp á hlaðborð í 

stað fyrirfram ákveðinna rétta á matseðli og er það fyrst og fremst gert til að búa til 

sérstöðu á markaðinum. Enginn af núverandi stöðum á svæðinu býður upp á slíka 

þjónustu sem gerir Ósk ehf. þar af leiðandi að sérstakri upplifun fyrir viðskiptavini. 

Gögn yfir aðsókn á staðina er erfitt að komast yfir og verður því farið betur í 

hugsanlegan fjölda viðskiptavina í söluáætlun sem verður miðuð út frá upplýsingum 

sem liggja fyrir um fjölda ferðamanna á svæðinu, til að gera betur grein fyrir 

mögulegri aðsókn og stærð markaðarins.  

 

5.2. Viðskiptalíkan 

Viðskiptalíkanið sem ákveðið var að nota til að greina Ósk ehf. er Business Model 

Canvas sem var búið til af þeim Alexander Osterwalder og Yves Pigneur. Þetta 

viðskiptalíkan hefur níu flokka sem gerir það að verkum að farið er yfir marga þætti 

og þeir greindir. Eftir að veitingastaðnum hefur verið stillt upp í viðskiptalíkanið 
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hefur gefist betri innsýn í hvaða grunni þarf að byggja á áður en hann verður að 

veruleika.  

 

Mynd 3. Viðskiptalíkan fyrir Ósk ehf. 

Viðskiptalíkan eða Business Model Canvas er greiningartæki sem hefur verið notað 

við skilgreiningu, mat og þróun í fyrirtækjum, bæði starfræktum og 

viðskiptahugmyndum og hefur notkun þess verið í auknum mæli síðustu ár. 

Greiningin er notuð til að þróa starfsemi fyrirtækja ásamt því að kerfið er gott til að 

meta viðskiptahugmyndir. Líkaninu er skipt upp í níu flokka og á flokkunin að 

aðstoða stjórnendur við að fá innsýn í rekstur fyrirtækisins (Pálsson, 2018). 

 

Markhópur: Markhópur er skilgreindur hluti af markaðnum í heild sinni. Markhópur 

er því sá hópur markaðarins sem fyrirtækið vill sinna og reyna að koma til móts við 

þarfir einstaklinga innan þess hóps. Það er mikilvægt að byrja á því að skilgreina 

þarfir hvaða markhóps á að reyna að uppfylla áður en ráðist er í það hverjar þær þarfir 

eru (Crompton, 2019).  

Ósk ehf. er starfrækt á Húsavík. Markhópar og æskilegir hópar viðskiptavina 

fyrir veitingastaðinn eru því best skipt upp í tvo meginhópa. Fyrst og fremst er horft 

til íbúa á svæðinu og í nærumhverfi sem viðskiptavina sem hægt er að nálgast allt 

árið. Í öðru lagi og jafn mikilvægur hópur er horft til erlendra sem og innlendra 

ferðamanna en þeir hópar eru líklegri til að vera árstíðarbundnir.  
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Ávinningur fyrir viðskiptavininn: Fyrirtæki eru að selja vöru eða þjónustu til 

viðskiptavina. Það skiptir því máli þegar ákvörðun er tekin með vöru fyrirtækja 

hvernig ávinning viðskiptavinurinn er að fá frá fyrirtækinu. Ánægja og ávinningur 

viðskiptavina eru ráðandi þegar ákvörðun er tekin um áframhaldandi viðskipti þeirra 

við fyrirtæki (Steinþórsson, 2019) Spurningar sem gott er að fyrirtæki spurji sig að 

eru: Hvaða vöru eða þjónustu ætlum við að bjóða hverjum markhóp? Hvaða virði á 

afurðin að færa viðskiptavinum okkar? Hvaða þörf á afurðin að leysa fyrir 

viðskiptavinina? 

Ósk ehf. mun leggja megin áherslu á að bjóða upp á ferskt íslenskt hráefni og 

einbeita sér að fiskafurðum, staðurinn er staðsettur á hafnarsvæði. Á staðnum verður 

boðið upp á hlaðborð. Með því að bjóða upp á hlaðborð er verið að reyna að mæta 

mismunandi þörfum viðskiptavina með því að þeir sjái hvað er í boði og geti ráðið 

hvað fer á þeirra disk í staðin fyrir að diskurinn sé fyrirfram ákveðinn eins og er 

algengt á veitingastöðum.  

Hvernig er kynningarmálum háttað?: Dreifing eða leiðir í viðskiptum er það form sem 

fyrirtæki nota til að vera í sambandi við viðskiptavinina. Þar er hægt að beina að 

spurningunni: Hvernig náum við til viðskiptavinanna? Hér má nefna hvaða miðla 

fyrirtækið vill nota til að komast í samband við viðskiptavini, hvaða dreifileið er 

hagkvæmust fyrir fyrirtækið og einnig hvaða miðla viðskiptavinirnir sjálfir vilja nota 

(Hilmarsson, 2019). 

 Ósk ehf. mun til að byrja með notast við auglýsingar í bæjarblaðinu ásamt því 

að hengja upp auglýsingu um staðinn á upplýsingatöflur í verslunum Húsavíkur. Búa 

til facebook síðu fyrir veitingastaðinn þar sem hægt er að setja inn með auðveldum 

hætti uppfærslur og þá rétti sem eru á boðstólnum hverju sinni. Þegar reynsla verður 

komin á það á hvaða heimasíður markhópurinn leitar þá er mikilvægt að endurskoða 

hvaða miðlar halda áfram að vera í notkun og hvort taka eigi upp nýja miðla. Einnig 

verður farið í hvalaskoðunarfyrirtækin á svæðinu með upplýsingar um staðinn og þau 

beðin að bæta staðnum við í upplýsingaflæði sitt til sinna viðskiptavina. Mikilvægt er 

að orðspor staðarins og „word of mouth“ sé jákvætt því þá er hægt að nýta það sem 

jákvæða dreifileið fyrir staðinn.  
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Samskipti við viðskiptavini: Viðskiptatengsl eru mikilvægur hluti af starfsemi 

þjónustufyrirtækja á borð við veitingastaði. Samskipti sem fyrirtæki hafa við 

viðskiptavini eru kjarninn í þekkingar- og þjónustuþjóðfélaginu. Með betri 

samskiptum er auðveldara fyrir fyrirtæki að sérsníða ávinning viðskiptavina að 

hverjum fyrir sig því þessi samskiptaleið gerir miðlun upplýsinga frá viðskiptavini til 

fyrirtækis opna og hagnýta fyrir báða aðila. Mikilvægt er að þessi samskipti séu höfð 

með hag og ávinning viðskiptavina í huga og mega fyrirtæki meðal annars spurja sig: 

Hvernig byggjum við upp gott samskiptakerfi við viðskiptavinina? (Steinþórsson, 

2019). 

 Ósk ehf. mun eins og sagt var hér fyrir ofan í kaflanum um dreifingu aðlaga 

sig með tímanum að þeim miðlum sem viðskiptavinir sækjast í og kjósa að nota. Áður 

en að því verður þá mun staðurinn vera virkur á þeim miðlum sem taka á í notkun 

strax, á borð við Facebook. Á Facebook er hægt að vera í beinum og hröðum 

samskiptum við viðskiptavini. Á þeim miðli  er hægt að taka virkan þátt í 

upplýsingaflæði, gagnrýni og grípa fyrr til lagfæringa sé þeirra þörf. Með því að 

virkja veitingastaðinn á netmiðlum er verið að nýta tæknina sem er til staðar og ættu 

viðskiptavinir að njóta góðs af því. 

Hvernig fást tekjur?: Ef viðskiptavinir eru settir upp í hjarta viðskiptalíkansins, er 

tekjustreymi í raun eins og æðar þess. Fyrirtæki þurfa að vera með á hreinu fyrir 

hvaða virði viðskiptavinir þess eru viljugir að borga. Hvað greiða þeir í dag fyrir 

sambærilegar afurðir? Viðskiptavinir geta viljað borga mismikið fyrir mismunandi 

virði og er fyrirtækið betur sett hafi það hugmynd um þessi virði (Osterwalder & 

Pigneur, Business Model Generation, 2010). 

 Ósk ehf. mun við upphaf reksturs taka mið af verðum sem markaðurinn á 

svæðinu hefur komist í jafnvægi með og horfa til verðlagningu samkeppnisaðila á 

svæðinu við ákvörðun á sinni verðlagningu. Hægt er að láta á það reyna fyrst um sinn 

að hafa verðin örlítið lægri en samkeppnisaðilarnir á meðan verið er að byggja upp 

traust við viðskiptavini búsetta á svæðinu allt árið, á meðan verið er að fá reynslu á 

það hvernig áætlanir standast og hvernig aðsókn á staðinn kemur til með að vera. Lagt 

verður upp með að prufa útfærslu á hollvina afslætti, hugmyndin er að gefa út 
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klippikort fyrir tíu máltíðir, þar sem í boði verður eftirréttur að eigin vali eftir tíundu 

máltíðina. 

Hvaða auðlindir þarf?: Þær auðlindir sem eru lykil hlekkir í fyrirtækjum eru meðal 

annars tækni, birgjar, vörur, flutningsaðilar, starfsmenn, tækjabúnaður, lánadrottnar. 

Þegar horft er á hvaða auðlindir þarf til að þróa lausnina og hvað þarf síðar til að 

framleiða vöruna/þjónustuna þá má í raun nefna alla þá aðila sem koma að fyrirtækinu 

á einn eða annan hátt, frá leigusalanum til bókarans til starfsmannsins og svona er 

lengi hægt að telja (Johnson, Christensen, & Kagermann, 2019). 

 Ósk ehf. verður staðsett á Húsavík og er því mikilvægt fyrir fyrirtækið að hafa 

góða flutningsaðila til að koma vörum frá birgjum til Húsavíkur. Lykilauðlindir 

staðarins finnast þó innan fyrirtækisins þar sem starfsmenn og þjálfun þeirra er 

mikilvægur þáttur í framsetningu staðarins ásamt tækjabúnaðinum þar sem 

matreiðslan fer fram. Hráefni er einnig í lykilhlutverki hjá stað sem leggur upp með 

að bjóða eingöngu upp á það hráefni sem fæst á Húsavík hverju sinni.  

Lykilaðgerðir: Er sú lykil starfsemi í fyrirtækinu og eru þær aðgerðir sem þarf til að 

stunda verðmætasköpun, hvaða dreifileiðir á að nota, tekjulindir ásamt því hvernig 

koma á tengslum við viðskiptavini. Hægt er að líta á lykilaðgerðir á tvo vegu. Annars 

vegar hvernig fyrirtæki ætlar sér að skila vörum og þjónustu til viðskiptavina og hins 

vegar hvers konar þjónustu fyrirtæki ætlar að veita viðskiptavinum og hvað þau þurfa 

að gera til að koma þeirri þjónustu til skila (Zott & Amit, 2019).  

 Ósk ehf. er veitingastaður og eru lykilaðgerðir á staðnum því þær að koma 

vöru og þjónustu til viðskiptavina. Þegar talað er um að koma vöru til skila er átt við 

að taka þarf á móti góðu hráefni, vinna það og elda rétti til framreiðslu. Þegar réttir 

eru tilbúnir til framreiðslu tekur þjónustan við og eru það skrefin sem eiga sér stað 

utan eldhússins og á milli viðskiptavina og þjónustufólks. Á staðnum verður leitast 

við að skapa gott og létt andrúmsloft í veitingasal fyrir viðskiptavini. 

Helstu samstarfsaðilar: Lykil eða helstu samstarfsaðilar eru það víða net af birgjum og 

samstarfsaðilum sem gera viðskiptahugmyndina að veruleika og fyrirtækjum 

mögulegt að hefja störf. Þegar talað er um helstu samstarfsaðila er mikilvægt að 
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greina hverjir þeir eru, hvað þeir eru að fara að sjá um fyrir okkur og hvaða vörur eða 

aðföng við fáum frá þeim (Bonazzi & Zilber, 2019). 

 Helstu eða lykil samstarfsaðilar hjá Ósk ehf. eru margir þeir sömu og taldir eru 

upp sem auðlindir fyrirtækisins. Hér má nefna sem dæmi flutningsfyrirtæki sem væri 

þá Landflutningar eða Eimskip, lánastofnanir, stórir heildsalar á borð við Is-

Am/Ekran/Innes, söluaðilar á hráefni í nærumhverfi til dæmis fisksali og bókhalds- 

eða endurskoðandaþjónusta. 

Í hverju felst kostnaðurinn?: Kostnaður allra fyrirtækja felst í hverjum þætti innan 

fyrirtækisins sem ber kostnað og kostnað má finna í hverju skrefi í 

viðskiptahugmyndinni. Fyrir kostnað eru tilgreindir helstu kostnaðarþættir í 

starfseminni, kostnaðarsömustu þættirnir í sköpun verðmæta og þau aðföng sem keypt 

eru sem munu vera kostnaðarsöm (Keanea, Cormicana, & Sheahanb, 2019). 

 Þegar horft er á þann kostnað sem mun vega þyngst hjá Ósk ehf. ber fyrst að 

nefna þann fasta kostnað innan fyrirtækisins sem er til staðar þó engin framleiðsla sé í 

fyrirtækinu. Fastur kostnaður er því meðal annars leiga á húsnæði og 

bókhaldskostnaður. Sá kostnaður sem er betur hægt að stjórna en vegur þó alltaf 

þungt í fyrirtækinu er kostnaður við starfsmannahald, þá aðallega launakostnaður, 

innkaup á hráefni eru stór þáttur í kostnaði fyrir veitingastað ásamt þeim 

upphafskostnaði sem felst í áhalda- og tækjakaupum. 

 

5.3. SVÓT greining 

SVÓT greiningu er skipt upp í fjóra þætti: Styrkleika, veikleika, ógnir og tækifæri. 

Greiningunni má skipta í innra umhverfi sem á þá við um styrkleika og veikleika og 

því næst ytra umhverfi sem snýr að ógnum og tækifærum. Þegar greiningin á þessum 

þáttum hefur átt sér stað er hægt að meta stöðu fyrirtækis miðað við þessa þætti, 

hverju þarf að viðhalda og hverju þarf að breyta. Innra umhverfi fyrirtækja er 

vettvangur sem hægt er að breyta eða hafa áhrif á  því það snýr að innviðum 

fyrirtækja, þá styrkleikum og veikleikum þeirra. Ytra umhverfinu er ekki hægt að 
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stjórna því þar koma að þættir sem eru utan fyrirækja eins og til dæmis: efnahagur, 

pólitísk völd og tækni, sem snúa þá að ógnum og tækifærum (Dyson, 2019). 

 

Mynd 4. SVÓT greining (Markaðsáætlun, e.d.). 

 

4.3.1 Styrkleikar /Sterkar hliðar – viðhalda/bæta 

Helsti styrkleiki sem Ósk ehf. hefur er staðsetningin og nálægðin við birgja á svæðinu 

sem bjóða upp á viðkvæmasta hráefnið, þar má nefna fisksala sem dæmi. Nálægðina 

við viðkvæma hráefnið, fiskiafurðir og sjávarfang, er því hægt að nýta sem aðal 

styrkleika hjá staðnum sem hægt er að nýta í markaðssetningu. Staðsetningin er 

styrkleiki fyrir staðinn sem samtvinnast við aðsókn ferðamanna í afþreyingu sem 

finna má á staðnum, hér má taka sem dæmi aðsókn í hvalaskoðun og sjóböð sem 

finna má á Húsavík. Staðsetningin á staðnum við höfnina er því styrkleiki sem snýr að 

nálægð við þá umferð fólks á leið í hvalaskoðun um bryggjusvæðið. 

4.3.2 Veikleikar/Veikar hliðar – Bæta  

Þeir veikleikar sem staðurinn stendur frammi fyrir eru að hann er að koma nýr inn í 

rótgróið samkeppnisumhverfi sem veldur því að hann þarf að vera fljótur að finna sína 

staðsetningu í samkeppnisumhverfinu. Annar veikleiki hjá staðnum er 

ferðamannastraumurinn á svæðinu, því hann er mjög árstíðabundinn. Það getur 

skapað veikleika fyrir staðinn að ferðamenn eru mikið bundnir af veðri og vindum og 

er aðal straumur þeirra um svæðið yfir sumartímann, því getur vetrartíminn á 

landsbyggðinni verið erfiður viðureignar fyrir veitingastaði. Til að veita þessum 
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veikleika mótspyrnu þurfa stjórnendur að ákvarða hvort starfsemin eigi að vera 

fjölbreytt til að standast þessa árstíðasveiflu eða hvort það borgi sig að hafa staðinn 

lokaðan yfir vetrartímann. Annar veikleiki sem kemur í ljós yfir veturinn er að erfitt 

getur verið að fá starfsfólk í tímabundin störf yfir sumartímann því ferðatíminn hefur 

dregist inn á skólaár í báða enda og gerir það því erfitt fyrir að ráða inn skólafólk sem 

væri tilvalið yfir þennan tíma. 

4.3.3 Ógnir / Ógnanir – Bregðast við og/eða uppræta 

Þær ógnanir sem staðurinn stendur frammi fyrir eru meðal annars þær að á svæðinu er 

eins og nefnt er hér að framan samkeppnisumhverfi og með því er átt við aðra 

veitingastaði. Staðirnir sem eru á svæðinu nú þegar eru rótgrónir og margir hverjir 

búnir að starfa í þó nokkur ár. Þeir eru búnir að koma sér upp nafni á 

samfélagsmiðlum og hafa einhverjir verið með auglýsingar í ferðahandbókum sem 

gerir þá kunnuglega meðal ferðamanna. Þessi ógn á að vera tiltölulega auðveld 

viðureignar innan nokkurra ára þegar Ósk ehf. hefur komið sér fyrir á markaðnum og 

öðlast sitt orðspor á samfélagsmiðlum og á algengum ferðasíðum þar sem hinir 

staðirnir eru nú þegar, þá mun sú ógn minnka til muna. Ógnun getur einnig verið hátt 

verðlag sem hefur hægt og sígandi verið að byggjast upp á Íslandi í gegnum árin. Hátt 

verðlag getur valdið því að ferðamenn vilji síður eyða gjaldeyri sínum í það að fara út 

að borða á veitingastaði heldur velji frekar ódýrari kosti eins og til dæmis að versla á 

skyndibitastöðum eða í matvöruverslunum og elda sjálfir á meðan dvöl þeirra stendur. 

Til að reyna að stemma stigu við þessari ógn um hátt verðlag verða stjórnendur að 

gera allt sem hægt er í að verðleggja matinn þannig að hann sé á eins viðráðanlegu 

verði og hægt er. 

4.3.4 Tækifæri – Nýta 

Tækifærin sem veitingastaðurinn Ósk ehf. stendur frammi fyrir eru mörg. Þar má 

nefna sem dæmi mikla uppbyggingu í ferðamannaiðnaðinum á svæðinu ásamt komu 

stórrar kísilverksmiðju við rætur bæjarins. Svæðið þar sem húsnæðið sem staðurinn 

tekur á leigu er staðsett á bryggjusvæðinu í hjarta ferðaþjónustunnar á svæðinu. 

Viðskiptavinir hvalaskoðunarfyrirtækjanna í kring fara allir á einhverjum tímapunkti 

um höfnina því bátar fyrirtækjanna eru allir bundnir við bryggju á höfninni og er 
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staðsetningin því gullið tækifæri fyrir staðinn. Að staðsetja staðinn á höfninni 

auðveldar nálgun hans við sjóinn og þar af leiðandi sjómennskuna á svæðinu sem á 

eftir að þjónusta staðinn með fyrsta flokks hráefni beint úr flóanum. Veitingasalan á 

staðnum á eftir að vera enn eitt tækifæri fyrir veitingastaðinn, því enginn annar á 

svæðinu er að bjóða uppá það, þar sem lagt verður upp með að hafa hlaðborð þar sem 

viðskiptavinir ráða sjálfir hvað þeir fá sér og geta því ráðið því sjálfir hvers virði hver 

máltíð er fyrir þá.  
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6. Markaðsáætlun 
 

Hér verður farið yfir fjögur P markaðsfræðinnar sem eru þekkt sem product, price, 

place og promotion en á íslensku nefnd vara, verð, vettvangur og vegsauki. Það er 

mikilvægt fyrir fyrirtæki að gera sér grein fyrir því markaðsumhverfi sem það er að 

fara út í. Með því að stilla fyrirtækinu upp miðað við söluráðana fjóra fá stjórnendur 

betri sýn á markaðinn sem gerir þeim auðveldara að setja upp og ná markmiðum í 

markaðssetningunni (Pour, Nazari, & Emami, 2019).  

6.1. Vara 

Hér þarf að vera búið að móta vöruna eða þjónustuna sem á að selja. Varan er 

mikilvægasti þátturinn í markaðsstarfinu því hún er það sem á að bjóða 

viðskiptavinum að kaupa. Hér þarf því að ákvarða hvað það er sem gerir vöruna 

markaðsvæna (Pour, Nazari, & Emami, 2019). 

Ósk ehf. ætlar sér að taka þá stefnu að bjóða upp á hlaðborð þar sem viðskiptavinir 

skammta sér sjálfir matinn. Ástæðan fyrir því að tekin var ákvörðun um þá stefnu er 

til að mynda sérstöðu á markaði þar sem viðskiptavinir geta haft áhrif á það sjálfir 

hvað þeir fá mikið fyrir peninginn. 

 

6.2. Verð 

Verðið á matvörunni sem á að selja er ákvarðað út frá meðalverði aðalrétta á 

stöðunum í kring, meðalverð hjá þeim er að finna í samkeppnisgreiningu. Verð á 

matnum er óháð magni og er það næst dýrasti kosturinn af stöðunum á svæðinu. 

Miðað er við að verðlagningin sé sú sama fyrstu þrjú árin í rekstri.  
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6.3. Vettvangur 

Veitingastaðurinn mun sjálfur sjá um að koma vöru og þjónustu til skila til 

viðskiptavina. Þjónustan við viðskiptavini mun vera takmörkuð að því leytinu til að 

viðskiptavinir greiða fyrir matinn og fara síðan sjálfir og ná sér í hann.  

 

6.4. Vegsauki 

Markaðssetning á fyrirtækinu mun í byrjun vera að opna heimasíðu fyrir 

veitingastaðinn með verðum á vörum og myndum af staðnum. Í kjölfarið af opnun 

heimasíðu verður búin til Facebook síða og verður ráðist í að hún hafi að geyma sömu 

upplýsingar og heimasíðan með verðum og myndum.  

Til að gera staðinn sýnilegan fyrir ferðamönnum hjá hvalaskoðunarfyrirtækjum 

verður farið með nafnspjöld í afgreiðslur hjá öllum þeim fyrirtækjum. Fyrstu sex 

mánuðina eftir að staðurinn opnar er gert ráð fyrir miklum kostnaði í markaðsstarf þar 

sem reynt verður að koma auglýsingum og nafnspjöldum sem víðast, til dæmis að þau 

verði í boði hjá bílaleigum og á flugvöllum.  
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7. Framkvæmdaáætlun 

Framkvæmdaáætlun er sett fram til að skilgreina í þaula alla þá þætti sem þarf að inna 

af hendi til að komast á leiðarenda frá þróun hugmyndar í endanlega vöru eða 

þjónustu. Í þessu skrefi er gengið út frá því að verið sé að setja upp raunhæfa áætlun 

fyrir alla þá hluti sem taka þarf á þar til fullbúin vara lítur dagsins ljós (Pálsson, 

2018). Í þessum kafla verður farið yfir þá hluti sem þarf að huga að fyrir opnun á 

veitingastað ásamt því að farið verður yfir framleiðsluferlið sem á sér stað frá móttöku 

hráefna til afhendingar á endanlegu vörunni.  

 

7.1. Aðdragandi opnunar 

Þegar líða fer að opnun á veitingastað er ýmislegt sem þarf að huga að. Til að gera 

ferlið sjáanlegt er gott að setja upp framkvæmdaáætlun fyrir aðdraganda opnunar. 

Með framsetningu áætlunar á þessum lið er betur hægt að sundurliða það sem þarf að 

framkvæma og tímasetja hvenær ákveðnir hlutir þurfa að hafa átt sér stað svo minni 

líkur séu á seinkun í upphafi starfseminnar og við opnun. Hér verður farið yfir þá hluti 

sem þurfa að eiga sér stað fyrir opnun hjá Ósk ehf. og er miðað við að ganga þurfi í 

þessa hluti á þriggja mánaða tímabili fyrir opnun á veitingasölu. 

 

Tafla 2. Aðdragandi opnunar 
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3 mánuðum fyrir opnun: Að minnsta kosti þremur mánuðum fyrir opnun þarf að 

huga að því að senda út auglýsingar til að auglýsa eftir starfsfólki fyrir staðinn. Eftir 

að auglýsing hefur verið gefin út tekur við ferlið að taka fólk sem sækir um í viðtöl og 

í kjölfarið að láta verðandi starfsmenn skrifa undir ráðningarsamninga. Á þessu 

tímabili þarf húsnæðið að vera afhent, sé það eftir, svo hægt sé að hefjast handa við að 

skipuleggja eldhúsaðstöðu, innréttingar og passa að húsnæðið uppfylli þær kröfur sem 

settar eru fram í leigusamningi. 

2 mánuðum fyrir opnun: Þegar tveir mánuðir eru í opnun, hið minnsta þarf að byrja 

að huga að því að fá innanstokksmuni eins og eldhústæki, kæla, frysta og húsbúnað í 

þjónusturými á svæðið til uppsetningar. Á þessum tímapunkti þarf uppsetning á 

eldhúsi að fara fram og í kjölfarið þurfa þeir eftirlitsaðilar sem við á, sem dæmi 

heilbrigðiseftirlitið og slökkvilið, að taka húsnæðið út samkvæmt reglugerðum. Eftir 

úttekt gefst hér ráðrúm til að bæta þá hluti sem eftirlitsaðilar setja út á, séu þeir 

einhverjir.  

Rekstrarleyfi 

Áður en veitingarekstur hefst þarf að huga að þeim skilyrðum sem þarf að uppfylla til 

að fá tilskilin leyfi fyrir starfsemina. Áður en sótt er um leyfi þarf að fá slökkvilið, 

byggingafulltrúa og heilbrigðiseftirlit í heimsókn til að taka út húsnæðið. Fulltrúar frá 

þessum embættum skila síðan inn skýrslum til sýslumanns. Næsta skref er að sækja 

um leyfið hjá sýslumanni en áður en það er gert þarf að huga að lagfæringum eftir 

heimsókn frá eftirlitsaðilum sé þess þörf. Af því það á að bjóða upp á vínveitingar á 

veitingastaðnum þá þarf að taka ákvörðun um hvaða leyfisflokk sótt er um. Hér er um 

að ræða tvo flokka eða: flokkur II og flokkur III. Í flokki II gildir leyfið fyrir 

áfengissölu fyrir takmarkaða löggæslu eða eftirlit og starfsemin er almennt ekki að 

valda nágrenninu ónæði. Í flokki III er miðað við staði sem eru töluvert miklir í 

umfangi, með mikla löggæslu og eftirlit ásamt því að hávaði og ónæði á það til að 

fylgja í nágrenni við staðinn. Leyfin fyrir þessa flokka kosta mis mikið en flokkur II 

kostar 210.000 kr en flokkur III 263.000 kr við upphaf leyfis en minna kostar að 

endurnýja leyfin á hverju ári, en þó er alltaf verðmunur á flokkunum (Sýslumenn, 

2019).  
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Ósk ehf. mun fara í það ferli að fá leyfi fyrir flokki II því staðurinn hyggst ekki vera 

með opið fram eftir nóttu og þarf því einungis á þessum leyfisflokki að halda fyrir 

sína veitingasölu. 

1 mánuði fyrir opnun: Síðasti mánuðurinn fyrir opnun er mikilvægur og því þarf að 

ganga endanlega frá ráðningu á starfsfólki, hafi því ekki verið lokið fyrir þann tíma. 

Ganga þarf endanlega frá húsnæðinu og innanstokksmunum sem þar eiga að vera. 

Mikilvægt er á þessum tímapunkti að panta þau hráefni sem koma annarsstaðar frá og 

taka á móti þeim. Þegar allt er orðið klárt er gott að taka prufu á eldhúsáhöldum og 

framkvæma prufu á verkferlum til að sjá hvort einhverjir hnökrar séu til staðar sem þá 

er hægt að bæta úr fyrir formlega opnun. 

 

7.2. Framleiðsluferli  

Framleiðsluferlið og afhending er stór partur af starfsemi hjá veitingastöðum og 

mikilvægur þáttur í að sýna fram á hvernig ferlið á sér stað. Gott er að setja það upp á 

myndrænu formi hvernig afhending þjónustunnar á sér stað frá byrjun til enda. Þegar 

ferlið er sett upp myndrænt er auðveldara að sjá hvað þarf að eiga sér stað til að allt 

ferlið gangi upp, frá upphafi til enda. Ásamt því að koma auga á hnökra séu þeir 

einhverjir til staðar og reyna þá að lagfæra þá sé þess þörf (Valfells, 2019). 

 

 

Mynd 5. Framleiðsluferlið 

 

Myndin hér að ofan sýnir framleiðsluferli á veitingastaðnum Ósk ehf. 

Framleiðsluferlið hefst með innkaupum á hráefni, sem eru staðsett lengst til vinstri á 

myndinni. Í næsta skrefi hefst matreiðsla á hráefni fyrir hlaðborð. Viðskiptavinurinn 

kemur síðan inn á staðinn og pantar sér mat og drykki ásamt því að greiða fyrir. 
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Næsta skref á viðskiptavinurinn sjálfur að taka því lagt er upp með því að vera með 

matinn á hlaðborði og því afgreiðir hann sig sjálfur með matinn á diskinn. Síðasta 

skrefið í þessu ferli er ekki hægt að taka sem gefnu en von er á að viðskiptavinir leggi 

fram umsögn um staðinn á samfélagsmiðla og þá er vonast eftir jákvæðum 

umsögnum.  
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8. Fjárhagsáætlun 

Í uppsetningu á viðskiptaáætlun hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands er mælst til þess að 

viðskiptaáætlanir innihaldi kafla um rekstraráætlanir fyrirtækisins. Í upphafi er 

viðskiptaáætlun notuð sem áætlun til að leggja mat á og komast að niðurstöðu um 

hvort viðskiptahugmyndin muni vera líkleg til árangurs eða ekki. Ef áætlunin sýnir 

fram á að fyrirtækið sé rekstrarhæft verður fyrirtækið líklega sett á laggirnar og verður 

þá áætlunin hluti af framtíðaráætlanagerð innan fyrirtækisins og tekur reglulegum 

breytingum og uppfærslum í takt við stefnur þess. Algengast er að sett sé fram áætlun 

um markaðssetningu, fjármögnun, áætlaða sölu og framleiðslu (Valfells, 2019). 

Í þessum kafla verður fjallað um rekstraráætlun fyrirtækisins sem spannar þrjú ár af 

rekstrinum frá árinu 2020 og hún útskýrð. Farið verður yfir stofnefnahag, fastan og 

breytilegan kostnað, söluáætlun og starfsmenn ásamt núllpunktsgreiningu.   

 

Stofnefnahagur 

Við stofnun á fyrirtækinu verður lagt upp með því að hlutafé í fyrirtækinu verði 1 

milljón króna og er það sett upp með þær forsendur í huga að eigendurnir séu tveir og 

hvor um sig leggi til 500.000 kr í hlutafé. Ásamt því hlutafé sem lagt verður í 

reksturinn verður tekið skammtímalán upp á 1 milljón króna hjá Landsbankanum sem 

mun bera 5% vexti og það mun verða greitt niður í 12 afborgunum eða á 1 ári. Gert er 

ráð fyrir að kostnaður við tækjakaup verði 1,5 milljón króna og birgðir við upphaf 

rekstrar verði 500.000 krónur. Ekki er gert ráð fyrir því í rekstrarreikningi að taka 

þurfi viðbótarlán vegna rekstrartaps. 



 

 

 

31 

  

Tafla 3. Rekstrarreikningur árin 2020-2022 

 

Söluáætlun 

Söluáætlun er áætlun fyrir komandi tekjur hjá fyrirtæki og eru upplýsingar teknar úr 

söluáætlun til að útbúa áætlaðar tekjur fyrir rekstrarreikning. Söluáætlun þarf að hluta 

niður í tímabil eins og gert er í rekstrarreikningi en oft er miðað við að söluáætlun sé 
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ítarlegri en rekstrarreikningurinn. Tekjum rekstrarins er stillt upp í söluáætlun miðað 

við þá eftirspurn sem áætluð er fyrir vöruna eða þjónustuna (Valfells, 2019). 

 

 

Tafla 4. Söluáætlun 

 

Söluáætlun fyrir veitingastaðinn er gerð í samræmi við þær upplýsingar sem komu 

fram í kafla 2 um sögu ferðaþjónustunnar í samræmi við gögn frá Hagstofu Íslands. 

Við gerð söluáætlunar var ákveðið að setja niður áætlaðan gestafjölda á hvern dag 

fyrir fyrsta árið og reikna síðan fjöldann í hverjum mánuði út frá þeim tölum. Í 

töflunni vinstra megin má sjá þær tölur sem settar voru upp fyrir gestafjölda fyrsta 

árið. Gert er ráð fyrir 30% aukningu frá fyrsta ári yfir í það næsta og 10% aukningu 

frá öðru árinu yfir í það þriðja. Vetrartíminn, sá tími sem minni umsvif eru í 

rekstrinum, nær yfir sjö mánuði á töflunni. Af þessum sjö mánuðum þá eru þrír þeirra 

(janúar, febrúar og mars) settir upp með þeim forsendum í töflunni hægra megin að 

einungis eru gestir helming mánaðarins. Við útreikning á gestafjölda  aðra mánuði er 

miðað við fulla aðsókn alla daga mánaðarins. Þegar búið er að ákveða gestafjölda 

fyrir áætlunina þá tekur við að setja upp neyslumynstur gesta til að fá út áætlaðar 

tekjur. Tekjuliðirnir fyrir þennan stað eru fjórir: Matur, eftirréttir, gos- og kaffidrykkir 

og áfengir drykkir. Í þessari söluáætlun er gert ráð fyrir að helmingur þeirra gesta sem 

versla sér mat kaupi sér drykk, þá gos eða kaffi. Lagt er upp með minni eftirspurn í 

eftirréttina og er einn af hverjum þremur matargestum sagður kaupa eftirrétt. 
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Ákvörðun á eftirspurn eftir áfengum drykkjum tekur mið af árstíma. Miðað er við að 

einn af hverjum fjórum gestum fái sér áfengan drykk með matnum á tímabilinu 

október til apríl og lagt er upp með að það aukist yfir sumarmánuðina (maí til 

september) í að helmingur gesta fái sér áfengi með matnum.  

 

Fastur kostnaður 

Fastur kostnaður er mikilvægur liður í gerð kostnaðaráætlunar. Fastur kostnaður er 

allur sá kostnaður sem er til staðar í fyrirtækjum og er óháður afköstum í framleiðslu. 

Það sem flokka má undir fastan kostnað er meðal annars leiga á húsnæði, laun og 

gjöld tengd launum og kostnaður við bókhald. Fastur kostnaður er greiddur einu sinni 

á ári eða mánaðarlega eftir atvikum. Ef skoða á fastan kostnað til lengri tíma þá getur 

komið upp sú staða að hann taki breytingum. Þar má nefna sem dæmi ef þörf er á 

stærra húsnæði eða auknum starfsmannafjölda sem myndi þá hækka fasta kostnaðinn 

(Valfells, 2019). 

 

 

Tafla 5. Fastur kostnaður 

 

Eins og sjá má töflunni hér fyrir ofan þá reiknast leiga á húsnæði ásamt hita og 

rafmagni jafnt fyrir þrjú fyrstu starfsárin og miðast það við að starfsemin vaxi ekki 

þeim mun meira á fyrstu þremur árunum að húsnæðið verði of lítið. Leiguverð á 

húsnæðinu tekur mið af fermetrafjölda, gólfflöturinn er 200 fermetrar og er 
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fermetraverðið 1.200 kr. Leiga á húsnæðinu miðast því við 240 þúsund krónur í 

mánaðargreiðslur, sem gerir þá fastan leigukostnað á ári 2.880.000 kr. Hiti og 

rafmagn er ekki innifalið í leiguverði og er lagt upp með að sá kostnaður verði 50.000 

kr í hverjum mánuði, sem verður 600.000 kr fyrir allt árið.  

Skrifstofu- og bókhaldskostnaður tekur mið af því að bókhald fyrir lítil og meðalstór 

fyrirtæki er ekki umsvifamikið. Að fenginni reynslu er því miðað við að með allri 

þjónustu við bókhaldara, að meðtöldum skilum á ársskýrslum og þess háttar sé 

kostnaðurinn að meðaltali 100.000 kr fyrir hvern mánuð, sem gerir 1.200.000 kr í 

heildarkostnað yfir árið. Þennan kostnað er hægt að lækka töluvert hafi eigendur tök á 

því að vinna meiri hluta bókhaldsvinnunnar sjálfir. Áætlunin tekur mið af því að 

eigendur sjái ekki um bókhaldið sjálfir, því er kostnaðurinn reiknaður fyrir aðkeypta 

þjónustu. Sími og internet er sett í sér flokk og er tekið mið af því að sá kostnaður sé 

20.000 kr á mánuði eða 240.000 kr fyrir allt árið.  

Kostnaður við markaðssetningu er ekki sá sami fyrir öll árin. Fyrir fyrsta árið er gert 

ráð fyrir því að fyrstu sex mánuðina í rekstri verði kostnaðurinn á mánuði 100.000 kr 

og lækki síðan niður í 20.000 kr eftir það og haldist í þeirri tölu út rekstraráætlunina 

fyrir árin þrjú. Fyrstu sex mánuðurnir eru hafðir kostnaðarsamari vegna þess að 

mikilvægt er að markaðssetningin sé sett af stað með krafti sem veldur því að hún er 

kostnaðarsamari heldur en næstu mánuði á eftir þar sem einungis er miðað við að 

henni sé haldið við. 

Í öllum rekstri þarf að gera ráð fyrir ófyrirsjáanlegum kostnaði. Kostnaðarliðurinn 

„Annað“ í töflunni er settur inn sem dulinn kostnaður sem gæti komið upp. Lagt er 

upp með að sá kostnaður geti verið 50.000 kr á mánuði og er því 600.000 kr fyrir árið. 

Í þessu tilfelli er hægt að flokka annan kostnað sem kostnað við útgáfu rekstrar- og 

vínveitingarleyfis ásamt kostnaði við stofnun hlutafélags. Laun og launatengd gjöld 

verður farið ítarlega yfir í kaflanum „Starfsmenn“. En sjá má á töflunni að 

kostnaðurinn við starfsmenn hækkar á milli ára vegna krónutöluhækkunar í 

kjarasamningum. 
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Starfsmenn 

Kauptaxtar í öllum starfsgreinum á Íslandi taka mið af þeim kjarasamningum sem eru 

í gangi hjá stéttarfélögum hverju sinni, á Íslandi eru lágmarkslaun lögbundin. 

Kjarasamningurinn sem farið er eftir við gerð launaútreiknings á veitingastöðum á 

Norðurlandi taka mið af þeim samningum sem Framsýn stéttarfélag hefur í gildi 

hverju sinni. Samningurinn sem á við um veitingahús er flokkaður undir: „Veitinga-, 

gisti-, þjónustu- og greiðasölustaða, afþreyingarfyrirtækja og hliðstæðrar starfsemi“. Í 

samningi þessum er að finna þær upplýsingar sem þurfa að vera til staðar þegar laun 

starsmanna eru ákveðin til að passa uppá að kjarasamningurinn sé uppfylltur 

(Framsýn, 2019).  

 

 

Tafla 6. Laun og launatengd gjöld 

 

Töflunni hér fyrir ofan er ætlað að gefa betri sýn á fjölda starfsmanna og hver áætluð 

starfsmannaþörf sé yfir árið. Í töflunni er tekið mið af því að fjöldi starfsmanna fyrir 

hvert stöðugildi séu tveir, það er gert því að unnið er á tveimur vöktum og þurfa því 

að vera tveir starfsmenn á hvert stöðugildi. Lagt er upp með að vaktakerfið sé á 

svokölluðum kokkavöktum  og er þá miðað við að vaktirnar séu að vinna eftir kerfi 

sem kallast 2-2-3, í útreikningum er  miðað við að hver vakt sé 12 klukkustundir. 

Vaktakerfið 2-2-3 er útskýrt þannig að aðra vikuna vinnur önnur vaktin fimm 

vinnudaga og hin vaktin tvo, vikuna á eftir snýst dæmið við og vaktin sem vann tvo 

daga vikuna áður vinnur fimm í vikunni á eftir og svona gengur þetta áfram koll af 
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kolli. Ásamt heilsársstarfsmönnunum er gert ráð fyrir að auka við um tvö stöðugildi 

ásamt einu hlutastarfi yfir sumarmánuðina, maí til september. Þeir starfsmenn sem 

vinna þann tíma koma inn sem sumarstarfsfólk og er gert ráð fyrir að bæta við einum 

þjóni og einum kokk á hvora vakt. Hlutastarfið er skilgreint sem uppvask og mun það 

vera unnið á eins vaktakerfi en einungis 5 klukkustundir á hverja vakt.  

Lagt er upp með að starfsmannaþörfin í gegnum þessi þrjú ár sem áætlunin nær yfir sé 

sú sama, þó búist sé við aukningu á milli ára. Það einkennist af því að reksturinn er 

þannig uppbyggður að bjóða á uppá hlaðborð til að álag á þjónustufólk sé ekki eins 

mikið og ef um fulla þjónustu væri að ræða. Tekið er mið af því við gerð á 

rekstraráætlun að gestir séu ekki fleiri en 60 manns á dag á hvern starfsmann í 

salnum. Í rekstraráætlun fyrir þriðja árið í rekstri eru stærstu mánuðirnir, júlí og ágúst, 

settir upp með það að leiðarljósi og er gert ráð fyrir 114 gestum á dag yfir þann tíma 

sem deilist þá niður á tvo þjóna. 

Í rekstraráætlun er gert ráð fyrir að laun hækki samkvæmt kjarasamningi miðað við 

stéttarfélagið Framsýn á Húsavík. Hækkun á milli ára felst í krónutöluhækkun. Þjónar 

og kokkar hækka um 24.000 kr í heildarlaun árið 2021 og hækka síðan aftur um 

25.000 kr í heildarlaun árið 2022. Uppvask hækkar um 12.000 kr á heildarlaun árið 

2021 og aftur um 12.500 kr á heildarlaun 2022, sú hækkun tekur mið af því að um 

50% starf er að ræða. Launataflan hér á undan á einungis við um fyrsta árið sem 

staðurinn er í rekstri, hækkunina á milli ára er að finna í rekstraráætluninni sjálfri.  

 

Breytilegur kostnaður 

Breytilegur kostnaður hjá fyrirtækjum er sá kostnaður sem breytist í takt við þá sölu 

sem á sér stað á vörum eða þjónustu. Hann er frábrugðinn föstum kostnaði að því 

leytinu til að fastur kostnaður er alltaf sá sami óháð sölutekjum. Breytilegur kostnaður 

er háður sölutekjum og eykst og minnkar í takt við þær. Breytilegur kostnaður 

veitingastaða er flokkaður sem kaup á hráefni sem nota þarf til að búa söluvöruna til 

(Valfells, 2019). 
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Breytilegur kostnaður hjá veitingastöðum er eins og orðið gefur til kynna ekki alltaf 

sá sami og miðast við sölutekjur. Við undirbúning á viðskiptaáætlun fyrir Ósk ehf. er 

breytilegi kostnaðurinn settur upp sem föst prósenta af seldum vörum. Ástæðan fyrir 

því að lagt er upp með fastri prósentu og hráefniskonstaður ekki tilgreindur 

sérstaklega er sú að þegar á heildina litið er kostnaðurinn við hverja selda vöru um 

það bil á þessu prósentustigi. Rekstrarreikningurinn er því miðaður út frá því að 

breytilegur kostnaður hjá fyrirtækinu sé 40% fyrir hverja selda vöru og hann helst í 

40% út öll árin. 

 

Núllpunktsgreining 

 

Mynd 6. Núllpunktsgreining 

Áveðið var að gera greiningu á núllpunkti fyrir veitingastaðinn til að sjá betur hversu 

mikinn fjölda rétta þarf að selja á ári til að ná núllpunktinum eða þannig að hvorki sé 

gróði eða tap á staðnum. Í greiningunni þarf að vita breytilegan- og fastan kostnað og 

sölutekjur á hverjum skammti. Greiningin sem gerð var hér er fyrir fyrsta árið sem 

staðurinn á að vera í rekstri.  

Við núllpunktsgreiningu er notast við eftirfarandi formúlu: 

Núllpunktur = Fastur kostnaður / (Einingaverð – Breytilegur kostnaður)  
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Á veitingastaðnum lítur mengið út svona fyrir árið 2020: 

 Fastur kostnaður (FK) er 43.917.000.- 

 Einingaverð kr. 3.500.- 

 Breytilegur kostnaður á einingu er kr. 1.400.- 

Núllpunktur = 43.917.000 / (3.500 – 1.400) = 20.913 stk  

Samkvæmt þessum útreikningum má sjá að núllpunkturinn fyrir Ósk ehf. er 20.913 

sem þýðir að árið 2020 þarf að selja 20.913 rétti yfir allt árið til að staðurinn endi á 

núlli. Í þessari niðurstöðu er tekið tillit til afborgana á lánum. Gert er ráð fyrir því í 

upphafi að tekið sé 1 milljón króna í lán sem greitt verður upp á fyrsta árinu og er  

tekið tillit til þess í þessum útreikningum. 
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9. Niðurstöður 

Í þessu verkefni var leitast eftir því að fá svar við því hvort forsenda sé fyrir því að 

opna veitingastað á Húsavík og hvort það sé arðbært. Til að finna svar við þessari 

tvíþættu spurningu var rýnt í efni og greiningar sem kæmi að notum og það greint 

eftir bestu getu. 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið í vexti síðastliðin ár. Með tilkomu 

ferðaþjónustunnar hefur þjónusta innan þeirrar greinar færst í aukana og þar ber að 

nefna veitingasölu og -þjónustu sem Ósk ehf. flokkast undir. Veitingasala og -

þjónustu rekstur hefur vaxið með ferðaþjónustunni og því má segja að forsendur fyrir 

því að opna nýjan stað innan greinarinnar séu góðar. Í ferðaþjónustukaflanum er farið 

yfir landið í heild sinni til að byrja með og síðan er svæðið þar sem staðurinn á að 

opna tekið nánar fyrir. Norðurland tekur við litlum hluta af heimsóknum ferðamanna 

innan ferðaþjónustunnar samkvæmt rannsóknum. Eins og fram kemur í kaflanum um 

Húsavík sem stoppistöð meðal ferðamanna þá eru þeir ferðamenn sem þangað koma 

að stoppa á staðnum að meðaltali í 6,2 klst. Þrátt fyrir að stoppið á staðnum sé stutt þá 

er tækifæri fyrir veitingastað að koma sér þannig fyrir í samfélaginu að ferðamenn 

nýti hluta af þessum klukkutímum til að heimsækja staðinn. Ef horft er til íbúa á 

svæðinu þá hefur þeim fjölgað og má rekja það að einhverju leiti til opnunar á 

verksmiðju PCC Bakki Silicon. Með auknum íbúafjölda á svæðinu aukast 

tekjumöguleikar fyrir veitingastaðinn því íbúar eru mögulegir neytendur allt árið um 

kring.   

Þegar samkeppnisgreining fyrir staðinn var unnin leiddi hún í ljós að söluverð á 

staðnum er í hærra lagi miðað við staðina sem voru teknir með í greininguna, þó tekið 

hafi verið fram að hafa það með lægra móti. Enginn af stöðunum sem höfundur telur 

vera í samkeppni við Ósk ehf. býður upp á einungis hlaðborð heldur hafa þeir allir 

fyrirfram ákveðna rétti til sölu og er því verðlagið ekki samanburðarhæft að fullu 

leyti. Þessi sérstaða hjá Ósk ehf. mun nýtast staðnum við að aðgreina sig frá 

samkeppninni því þessi útfærsla hefur ekki verið framkvæmd áður á svæðinu. 

Markaðsgreining fyrir staðinn leiðir í ljós að mikilvægt er að bjóða upp á ferskt 

hráefni af svæðinu og nýta þá styrkleika sem staðurinn hefur að vera í hjarta 
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hvalaskoðunarinnar á bryggjusvæðinu og í kjölfarið þá miklu nálægð sem í því felst. 

Staðurinn hefur fundið sérstöðu til að aðgreina sig á markaði og getur því nýtt hana 

sem grundvöll til að bæta og eyða veikleikum og ógnum sem greint var frá í SVÓT 

greiningu. 

Þegar horft er á fjármálakaflann og þær útskýringar sem þar er að finna fyrir 

rekstrarreikninginn má sjá að það er ýmis kostnaður sem fellur til þegar ákveðið er að 

hefja rekstur á fyrirtæki. Sá kostnaður sem vegur stærstan hlut í fyrirtækjum er fastur 

kostnaður því hann er alltaf til staðar óháð sölu hjá fyrirtækinu. Ef skoðaðar eru 

áætlaðar sölutölur fyrir Ósk ehf. má sjá að höfundur fer sér hóflega í þeim efnum. 

Meðalsölutekjur á hvern stað fyrir veitingasölu og -þjónustu árið 2017 voru 117,9 

milljónir króna en sölutekjur fyrir Ósk ehf. á fyrsta starfsári eru einungis 61,8 

milljónir króna. Þó rekstrarreikningurinn gæti hófs og sölutekjur séu undir meðallagi 

þá skilar staðurinn rekstrarafangi eftir fyrstu þrjú árin.  

 

Niðurstaða þessa verkefnis hefur leitt í ljós að það er forsenda fyrir því að opna nýjan 

veitingastað á Húsavík. Verkefnið var unnið með það í huga að höfundur vildi ekki 

fara fram úr sér með aðsókn og því mætti endurskoða áætlunina fyrir seinni tvö árin ef 

staðurinn færi í rekstur og tekið væri þá mið af fyrsta rekstrarári. Það getur verið 

varhugavert að vera of bjartsýnn þegar veitingastaðir eiga í hlut því það tekur tíma 

fyrir veitingastaði að koma markaðsáætlun sinni á framfæri og einnig koma sér upp 

orði hjá neytendum. Staðurinn skilar ekki hagnaði fyrsta árið en ef horft er á 

heildarmyndina þá fer hann að skila hagnaði eftir þrjú ár gangi áætlunin eftir. Þegar 

kemur að því að leiða í ljós hvort veitingastaðurinn sé arðbær þá þarf að líta til 

rekstraráranna í heild sinni og sjá að með tímanum skipar staðurinn sér sess í 

veitingastaða flórunni á Húsavík og getur orðið arðbær. Því er hægt að svara 

rannsóknarspurningunni jákvætt. 
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