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Abstract 

This report outlines the authors B. A. project at the Department of Tourism Studies at Hólar 

University. The vocational training took place at Hólar in Hjaltadal at a newly founded 

business, Hjaltadalur tourism (isl. Hjaltadalur ferðaþjónsta). The main goal of the vocational 

training was to analyse the business operation and to give advice on how to make positive 

adjustments within the company with a better turnover as an end goal, and to investigate in 

which ways it would be possible to develop the business with responsible tourism as a 

guiding light. To fix the problems previously listed by the operating licence authorities and 

to make sure all work process related to those are fully functioning. The main conclusion to 

be drawn from the vocational training is that the comments given on the operating license 

have been fixed. A new menu has been made for the restaurant and the implicit cost 

calculated with the usage of local ingredients. Work processes for cleaning were analysed 

and new plans for cleaning made. All with a focus on responsible tourism and line 

management.  

Key words: Hjaltadalur tourism, sustainable development, responsible tourism, line 

management. 



 

Útdráttur 

Í þessari skýrslu er greint frá BA verkefni höfundar við ferðamáladeild Háskólans á Hólum. 

Verknámið fór fram á Hólum í Hjaltadal í nýstofnuðu fyrirtæki þar, Hjaltadalur 

ferðaþjónusta ehf.  

Markmið verknámsins var að greina og veita ráðgjöf varðandi reksturinn og aðstoða við að 

koma honum í betra horf og kanna með hvaða hætti hægt væri að bæta og þróa rekstur 

fyrirtækisins með ábyrga ferðaþjónustu að leiðarljósi. Lagfæra það sem fram kom í 

athugasemdum eftirlitsaðila rekstrarleyfis og koma verkferlum því tengdu í gang. Helstu 

niðurstöður verknámsins eru þær að farið var í aðgerðir út frá athugasemdum varðandi 

nauðsynlegar úrbætur vegna útgáfu rekstrarleyfis. Matseðill gerður og kostnaðarreiknaður 

miðað við að nota staðbundið hráefni. Verkferlar varðandi þrif og þrifaplön gerð. Allt var 

þetta gert með áherslu á ábyrga ferðaþjónustu og straumlínustjórnun. 

Lykilorð: Hjaltadalur ferðaþjónustu, sjálfbær þróun, ábyrg ferðaþjónusta, 

straumlínustjórnun, 
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1 Inngangur 

Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. er nýtt fyrirtæki sem sér um rekstur ferðaþjónustu á Hólum í 

Hjaltadal. Framkvæmdastjórinn Gústaf Gústafsson, sem einnig er stundakennari við 

Ferðamáladeild Háskólans á Hólum, hafði samband við mig um miðjan júní 2020 og spurði 

hvort ég væri til í að koma og veita ráðgjöf varðandi reksturinn. Ég tók erindi hans vel og 

fór norður í Hjaltadal. Þegar kvölda tók daginn sem ég kom, var sest niður og barst talið 

meðal annars að námi mínu við Ferðamáladeild skólans. Ég átti einungis 12 einingar eftir til 

þess að klára BA nám í ferðamálafræði, eða sem samsvarar einni lokaritgerð.  

Málin æxluðust með þeim hætti að strax næsta dag sótti ég um að taka þessar 12 einingar 

sem verknám hjá Hjaltadal ferðaþjónustu ehf. þar sem mitt aðalstarf yrði að hjálpa til við að 

koma rekstrinum í betra horf. Skoða verkferla, kostnaðarreikna rétti af matseðli og veita 

ráðgjöf varðandi matseðil mötuneytis, útbúa þrifaplan fyrir eldhús og veitingastað, útbúa 

öryggisblöð vegna efnanotkunar í eldhúsi og þvottahúsi og koma með tillögur um hvað betur 

mætti fara í gistisölu auk annars. Ástæða þess er að þarna hrikti í stoðum alls þess sem þarf 

að vera til staðar í rekstri veitinga- og gistisölu, en á þessum tímapunkti var allt í ólestri. 

Þarna var Gústaf með nýstofnað fyrirtæki sem hafði yfirtekið rekstur eldra fyrirtækis sem 

var óstarfhæft sökum vanrækslu og skuldasöfnunar, meðal annars svokallaðra rimlaskulda 

sem eru einfaldlega vörsluskattar (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild, 24. júní 2020).  

Staðan var í raun mjög slæm, þar sem rekstur hins eldra félags var búinn að vera með 

leyfismál í ólagi, þ.e. ekki hafði verið sótt um eða fengist endurnýjun á þeim rekstrarleyfum 

sem þurfa að vera til staðar og engar líkur á að það fyrirtæki hefði getað fengið rekstrarleyfi 

endurnýjað sökum skuldasöfnunar. Ástand tækja, húsnæðis og innviða var í molum og í raun 

ekkert í rekstrinum sem uppfyllti lágmarkskröfur um rekstur fyrirtækja í ferðaþjónustu þegar 

Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. yfirtók rekstur hins eldra félags (Gústaf Gústafsson, munnleg 

heimild, 24. júní 2020). Í ljósi þessa var það viðfangsefni verknáms míns að kanna með 

hvaða hætti væri hægt að bæta ástandið og þróa rekstur Hjaltadals ferðaþjónustu með ábyrga 

ferðaþjónustu að leiðarljósi.   
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2 Fræðilegur kafli 

Markmið rekstraraðila Hjaltadals ferðaþjónustu ehf. er að ferðaþjónusta á Hólum starfi 

samkvæmt meginreglum ábyrgrar ferðaþjónustu (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild, 22. 

júní 2020). Sú aðferðafræði var því höfð að leiðarljósi í verknáminu. Hér fer ég yfir helstu 

hugtök, auk þess að skoða þróun og uppruna ábyrgrar ferðaþjónustu. 

2.1 Sjálfbær þróun 

Hugtakið sjálfbær þróun (e. Sustainable development) var fyrst skilgreint í Brundtland-

skýrslunni sem Sameinuðu þjóðirnar gáfu út árið 1987. Skýrslan er kennd við fyrrverandi 

forsætisráðherra Noregs, hún er um sjálfbærni og þróun og boðaði ný viðhorf til 

umhverfisins. Hugtakið sjálfbær þróun felur í sér að þróun skuli hafa jákvæð efnahagsleg og 

samfélagsleg áhrif án þess að ganga á auðlindir komandi kynslóða (WEED, 1987). Með 

sjálfbærri þróun er verið að leitast við að auka efnahagsleg verðmæti um leið og gæði 

náttúrunnar eru vernduð.  

Hugtakið sjálfbær þróun er þó ekki hafið yfir gagnrýni. Í umræðuna vantar skýrari leiðarvísa 

og að upplýsingar þurfi að vera betri svo hægt sé að fylgja þeim út í ystu æsar  (Sharpley, 

2009). Sjálfbær þróun skiptist í þrjár víddir sem þarf að sinna jafnt þannig að jafnvægi 

myndist sem myndar eina heild. Þessar víddir eru umhverfi, efnahagur og samfélag. 

Umhverfislegi þátturinn í sjálfbærri þróun er talinn viðkvæmastur þar sem hann er háður 

hömlum og hindrunum í alþjóðlegu umhverfi fyrirtækja (Elkington, 1997) (Moldan, 2012) 

(Dahl, 1999).  

Sjálfbærni í viðskiptalegum skilningi gengur út á að hafa ekki bara viðskiptaleg viðmið við 

mat heldur líka umhverfisleg og félagsleg. Æ fleiri fyrirtæki taka upp þessa stefnu í 

viðskiptum, þar sem fyrirtæki sjá hag sinn í að halda uppi sjálfbærri stefnu (Berns, o.fl.,  

2009). Fyrsta skrefið í átt að sjálfbærni hjá fyrirtækjum er að aðlaga og taka til í sínu 

regluverki og að passa að ferlar séu umhverfisvænir. Þar með getur sjálfbærni stuðlað að 

nýsköpun í rekstri fyrirtækja þar sem leita þarf nýrra leiða og aðferða til að tryggja vænlegan 

og stöðugan rekstur (Nidumolu, Prahalad og Rangaswani, 2009). 
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2.2 Sjálfbær ferðaþjónusta 

Sjálfbær ferðaþjónusta (e. Sustainable tourism) leggur áherslu á, eins og nafnið gefur til 

kynna, að þróun ferðaþjónustu sé sjálfbær. Markmiðið er að það sé jafnvægi á milli 

umhverfis, efnahags og samfélags bæði í nútíð og framtíð, ásamt því að hugað sé að þörfum 

gesta, umhverfis, atvinnugreinarinnar og samfélagi heimamanna (UNWTO, 2005). 

Sjálfbær ferðaþjónusta er ekki einhvers konar markaðshilla fyrir ferðaþjónustu eins og oft 

mætti ráða af umfjöllun um hana, heldur hugmyndafræði sem leitast við að viðhalda 

jafnvægi milli umhverfislegra, efnahagslegra og samfélagslegra þátta til að tryggja jákvæðan 

vöxt og viðgang ferðaþjónustu til langs tíma (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór 

Jóhannesson, 2013). Megininntak sjálfbærni í ferðaþjónustu er að hugsa til langs tíma því 

margir telja að innan skamms verði samkeppnishæfustu fyrirtækin þau sem eru með jákvæða 

athygli á nálgun í umhverfismálum (Nidumolu, Prahalad og Rangaswani, 2009). 

2.3 Ábyrg ferðaþjónusta 

„Betri staðir fyrir fólk að búa á og betri staðir fyrir fólk til að heimsækja. Þetta eru 

einkennisorð ábyrgrar ferðaþjónustu. Segja má að ábyrg ferðaþjónusta sé raunhæf túlkun á 

sjálfbærri ferðaþjónustu. Frá aldamótum hefur vegur ábyrgrar ferðaþjónustu aukist stig frá 

stigi, en almennt má segja að Cape Town yfirlýsingin (e. Cape Town Declaration, 2002) hafi 

rammað inn helstu einkenni og áherslur.“ (Gústaf Gústafsson, 2018) 

Þessi ráðstefna var undanfari heimsráðstefnu um sjálfbæra þróun sem haldin var i 

Jóhannesarborg sama ár. Niðurstaða ráðstefnunnar var að ábyrg ferðaþjónusta væri að 

meginefni í þrennu lagi: Ferðaþjónusta skyldi auka gæði nálægra samfélaga, búa til aukin 

viðskiptaleg tækifæri og auka upplifun ferðamanna (Richard George, 2010). 

Á ráðstefnunni var sett fram yfirlýsing um skilgreiningu á ábyrgri ferðaþjónustu. 

„Samkvæmt henni hefur ábyrg ferðaþjónusta eftirfarandi eiginleika: 

• Að lágmarka neikvæð efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg áhrif. 
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• Stuðlar að betri ávinningi fyrir heimamenn og aukinni velferð fyrir samfélög 

gestgjafa með því að bæta vinnuaðstæður og aðgengi að greininni. 

• Að heimamenn fái að vera hluti af ákvarðanatöku sem snertir lífskjör þeirra. 

• Leggur jákvætt framlag til varðveislu náttúru og menningararfleifðar til þess að 

viðhalda fjölbreytileika heimsins. 

• Veitir ánægjulegri reynslu og upplifun fyrir ferðamenn með sterkari tengingu við 

heimamenn ásamt því að fá betri skilning á menningu, félags- og umhverfismálum 

tiltekins áfangastaðar. 

• Veitir betri aðgang fyrir hreyfihamlaða.  

• Er næmt fyrir menningu samfélags með því markmiði að stuðla að gagnkvæmri 

virðingu á milli ferðamanna og gestgjafa, þar af leiðandi að auka stolt og sjálfstraust 

heimamanna.“ (Goodwin, 2014) 

Að ástunda ábyrga ferðaþjónustu er að ástunda ábyrga ferðahegðun þar sem bæði 

ferðaþjónustufyrirtækin og ferðamenn leitast við eftir fremsta megni að hafa sem minnst 

áhrif á umhverfi sitt. Að þeir sem stundi ábyrga ferðaþjónustu nýti stöðu sína til jákvæðra 

verka og fræði ferðamenn um verndun og varðveislu umhverfis (Honey, 2008). 

Eitt af þeim tólum sem gott er að nota ef til stendur að starfa undir áherslum ábyrgrar 

ferðaþjónustu er gæðakerfi. Vakinn er slíkt kerfi sem er sérhannað fyrir ferðaþjónustuna. Á 

heimasíðu Vakans má lesa eftirfarandi um kerfið:  

„Markmiðið með Vakanum er að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu á 

Íslandi ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja. Vakinn er 

verkfæri þátttakenda til að auka gæði og öryggi, veitir þeim leiðsögn og leggur til margvísleg 

hjálpargögn og gátlista sem má nýta til að bæta reksturinn og starfshætti í fyrirtækinu.“ 

(Vakinn, 2012) 
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2.4 Straumlínustjórnun 

Ein tegund stjórnunar er straumlínustjórnun (Lean management). Straumlínustjórnun er ekki 

aðgerðir, tól eða reglur heldur stefna til að ná ákveðnum markmiðum (Kifor, 2013). 

Straumlínustjórnum er ýmist notuð sem verkfæri eða stjórnunarhættir, sem gengur út á að 

auka virði viðskiptavinarins, draga úr sóun, lágmarka kostnað og auka flæði og skilvirkni 

þjónustunnar eða vörunnar (Eydís Ýr Rosenkjær og Eðvald Möller, 2015). 

Straumlínustjórnun leggur áherslu á að útrýma sóun, en til þess að innleiða hana þarf að 

koma auga á sóunina og greina hana. Straumlínustjórnun á rætur að rekja til TPS (Toyota 

Production Systems) sem iðnaðarverkfræðingarnir Tallchi Ohuo og Eiji Toyota hönnuðu 

sem framleiðsluferli Toyota (Modig & Áhlström, 2015). Eftir að John Krafich notaði 

hugtakið straumlínustjórnun fyrst í greininni „Triumph of the Lean Production Systems“ var 

þetta notað á aðrar tegundir skipulagsheilda eins og heilbrigðisstofnanir og þjónustufyrirtæki 

(Myerson, 2012). Samkvæmt (TPS) eru til sjö tegundir af sóun, birgðir, gallar, offramleiðsla, 

hreyfing, bið, ofvinnsla og flutningur (Chiarini, 2013). Ef innleiðing straumlínustjórnunar á 

að ganga upp, þurfa þeir sem stjórna að skuldbinda sig til að fylgja þessari nýju tegund 

stjórnunar og fá starfsmenn til að taka virkan þátt í því ferli. Innleiða þarf hjá starfsfólki 

sérstakan hugsunarhátt menningarlega séð, þar sem allir eru meðvitaðir um þær stöðugu 

umbætur sem þurfa að fara fram (Myerson, 2012). 

2.5 Lög og reglugerðir 

Þegar farið er í rekstur sem þennan eru a.m.k. tvenn lög sem þarf að uppfylla og fylgja, en 

það eru annars vegar lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 29. mars. 

Þar segir meðal annars í 10 gr. um umsóknarferli: 

„Útgáfa rekstrarleyfis samkvæmt lögum þessum er háð því að kröfur á grundvelli laga um 

hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um matvæli séu uppfyllt og, eftir því sem við á, að 

starfsleyfi sem gefin eru út af heilbrigðisnefndum sveitarfélaga fáist fyrir þeirri starfsemi 

sem umsókn lýtur að. 

• Liggi starfsleyfi heilbrigðisnefndar ekki fyrir þegar sótt er um rekstrarleyfi getur 

umsækjandi sótt um slíkt leyfi samhliða umsókn um rekstrarleyfi á þar til gerðu eyðublaði 
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sem nálgast má hjá leyfisveitanda, hvort sem er á skrifstofu hans eða heimasíðu. Um umsókn 

um starfsleyfi fer eftir ákvæðum laga og reglna sem um slík leyfi gilda. 

• Þegar fullnægjandi umsókn um rekstrarleyfi hefur borist leyfisveitanda skal hann 

þegar í stað senda umsókn til umsagnaraðila skv. 4. mgr. þrátt fyrir að starfsleyfi liggi ekki 

fyrir. 

• Leyfisveitandi skal leita umsagna eftirtalinna aðila í því umdæmi þar sem starfsemi er 

fyrirhuguð og skulu umsagnir vera skýrar og rökstuddar: 

1. Sveitarstjórnar sem m.a. staðfestir eftirfarandi atriði: 

a. að starfsemi sé í samræmi við byggingarleyfi og skipulagsskilmála, 

b. að lokaúttekt hafi farið fram á húsnæðinu, 

c. að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lýtur að sé innan þeirra marka sem 

reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um, 

d. að starfsemi sé í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og 

laga um matvæli og, þegar við á, mat heilbrigðisnefndar á grenndaráhrifum starfseminnar, 

þ.m.t. hljóðvist, 

e. að kröfum um brunavarnir sé fullnægt samkvæmt mati slökkviliðs. 

2. Vinnueftirlits sem m.a. kannar hvort aðstæður á vinnustað séu í samræmi við ákvæði 

laga og reglna. 

3. Lögreglu sem m.a. kveður á um nauðsyn til dyravörslu. 

 Óheimilt er að gefa út rekstrarleyfi ef einhver framangreindra aðila leggst gegn útgáfu 

leyfisins og skal rekstrarleyfi jafnframt bundið þeim skilyrðum sem fram kunna að koma í 

umsögnunum.“ (Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald Nr. 85/2007). 

  

Og hins vegar lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 12 mars þar sem segir 

meðal annars í 6. gr. um starfsleyfi: 
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„Allur atvinnurekstur, sbr. viðauka I–V, skal hafa gilt starfsleyfi sem Umhverfisstofnun eða 

heilbrigðisnefndir gefa út, sbr. þó 8. gr. Óheimilt er að hefja atvinnurekstur hafi starfsleyfi 

ekki verið gefið út eða hann ekki verið skráður hjá Umhverfisstofnun. [Allur atvinnurekstur 

sem sótt er um starfsleyfi fyrir skal vera í samræmi við skipulag samkvæmt skipulagslögum 

eða lögum um skipulag haf- og strandsvæða.]“ (Lög um Hollustuhætti og mengunarvarnir 

nr. 7/1998). 

  



8 

 

3 Hjaltadalur ferðaþjónusta 

Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. er nýtt fyrirtæki sem yfirtók rekstur eldra félags á Hólum. Það 

er einkahlutafélag sem rekur mötuneyti, veitinga- og gistisölu á Hólum í Hjaltadal. 

Veitingastaðurinn ber nafnið Kaffi Hólar. 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að fólk heimsækir Hóla í Hjaltadal, mörg þúsund manns gera 

sér ferð ár hvert til þess að heimsækja Hóladómkirkju sem er elsta steinkirkja landsins, þar 

er einnig að finna geysilega fallegt tjaldstæði. Sögusýning íslenska hestsins er sýning sem er 

á staðnum. Bjórsetur Íslands er meðal elstu handverksbrugghúsa landsins. Þá er á staðnum 

fiskeldisstöðin Hólalax sem meðal annars sér veitingastaðnum Kaffi Hólum fyrir allri 

bleikju. Síðast en ekki síst skal svo nefna Háskólann á Hólum sem jafnframt hýsir fyrirtækið 

þar sem verknámið var tekið. 

Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. er á jarðhæð Háskólans á Hólum þar eru rekin veitingastaður 

og gestamóttaka með eldhúsi, matvælageymslum, þvottahúsi og línherbergi. Þetta 

nýstofnaða fyrirtæki býður upp á gistingu í smáhýsum í Brúsabyggð og íbúðum í Geitagerði 

2. Á veitingastaðnum er boðið upp á morgunmat, hádegismat og kvöldmat af matseðli þar 

sem allir réttir eru úr staðbundnu hráefni á sanngjörnu verði. 

Háskólinn er stærsti viðskiptavinur fyrirtækisins þar sem starfsmenn og nemendur nýta 

mötuneytið allt árið, auk fjarnema sem dvelja á Hólum í sínum staðarlotum. 

Rannsóknarmiðstöð landbúnaðarins stendur fyrir kynbótasýningum á hestum á Hólum 

nokkrum sinnum yfir sumarið sem skapar umtalsverða veltu, einnig eru nemendahópar og 

ráðstefnuhópar tíðir gestir á Hólum sem gefur fyrirtækinu drjúg viðskipti í eðlilegu árferði. 

Þá er á teikniborðinu samstarf við Hóladómkirkju í formi þess að fá gesti sem koma að 

Hólum og skoða kirkjuna til að heimsækja veitingastaðinn og tengja þannig saman 

skoðunarferð og að gesturinn komi á veitingastaðinn til að upplifa á eigin bragðlaukum rétt 

eða kaffibrauð með tengingu við sögu kirkjunnar og/eða kristni. 
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3.1 Eldhús og veitingastaður Kaffi Hóla 

. Gólfefni bæði í eldhúsi og veitingasal ýmist illa farin eða ónýt, öll vinnuborð í eldhúsi ólögleg 

þar sem það var tré í þeim, báðir ofnar bilaðir og gaseldavél biluð að hluta. Ástand á stórum 

kæliklefa var skelfilegt þar sem veggir voru farnir að mygla vegna rakaskemmda sem voru 

tilkomnar vegna þess að kælirinn var ekki einangraður (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild, 

25. júní 2020). 

3.1.1 Stöðulýsing og mat 

Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. er eins og áður er sagt nýtt fyrirtæki sem byggir á gömlum grunni 

sem sér um rekstur ferðaþjónustu á Hólum í Hjaltadal. Eftir samtal okkar Gústafs í fyrstu 

heimsókn minni var ljóst að ýmislegt var að sem þyrfti að laga og tvennt þá helst. Í fyrsta lagi 

að leifismál væru búin að vera í miklu ólagi (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild 24. júní 2020). 

En það voru ekki bara leyfismálin sem voru í ólestri. Í rauninni má segja að það hafi ekki verið 

forsendur fyrir því að reka fyrirtæki þarna án þess að til kæmu stórkostlegar breytingar, aðstaða 

til veitingareksturs var ekki góð þar sem ástand húsnæðisins var í besta falli mjög þreytt og í 

versta falli algjörlega óviðunandi 

Þegar farið er í rekstur sem þennan eru a.m.k. tvenn lög sem þarf að uppfylla og fylgja, en það 

eru annars vegar lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 29. mars (Lög 

um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald Nr. 85/2007) og hins vegar lög um 

hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 12. Mars (Lög um Hollustuhætti og 

mengunarvarnir nr. 7/1998). 

 

Þegar undirritaður kom að verkefninu var Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. búin að fá 

bráðabirgðaleyfi fyrir rekstrinum. Leyfið innihélt athugasemdir frá Vinnueftirliti varðandi 

meðal annars öryggisblöð og þrifaáætlun og frá Heilbrigðiseftirliti um hvað þyrfti að laga 

bæði í kæli og frysti (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild, 25. júní 2020). Á verknámstíma 

mínum var bætt úr vanköntum varðandi öryggismál tengd frysti sem voru að það vantaði 

neyðarhnapp ef einhver myndi lokast þar inni. Einnig er nú búið að koma í veg fyrir myglu 

með því að einangra kæliklefa. 
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3.1.2 Fyrsta verkefni 

Eins og ég kom inn á í inngangi voru leyfismál í krísuástandi, þannig að mín fyrstu verk í 

þessu verknámi voru að fara yfir athugasemdir Vinnueftirlits vegna öryggisblaða fyrir 

hreinsiefni í eldhúsi og þvottahúsi og hönnunar á þrifaplani. Um leið og þrifaplan var útbúið 

var staðurinn tekinn út með tilliti til þess hvað betur mætti fara í þrifum. Ákveðið var í 

upphafi í samtali okkar Gústafs að mín nálgun varðandi ráðgjöf og verknám yrði á 

forsendum hugtaksins ábyrg ferðaþjónusta (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild, 20. júlí  

2020). Þegar litið er til ábyrgrar ferðaþjónustu er eitt af því sem einkennir hana að fara að 

lágmarki eftir lögum og reglum sem gilda um slíka starfsemi og að nota öll þau hjálpargögn 

sem regluverkið býður upp á. Þar með talið eru öryggisblöð vegna efna sem notuð eru við 

þrif sem Vinnueftirlitið fer fram á að séu til staðar. Vinnueftirlitið er einn af umsagnaraðilum 

þegar sótt er um veitingaleyfi. Eitt af því fyrsta sem ég gerði var að fara inn á heimasíður 

þeirra aðila sem selja fyrirtækinu sápur og aðra efnavöru, sækja þessar upplýsingar, prenta 

þær út og koma fyrir í möppu sem er aðgengileg fyrir starfsmenn. Stærsti birgirinn á sápum 

og efnavöru fyrir fyrirtækið er Olís og voru öryggisblöð sótt inn á heimasíðu þess. 

Það næsta sem ég gerði var að setja upp þrifaplan fyrir veitingastaðinn- og salinn og tók 

vinna mín við það mið af gæðakerfinu HACCP sem er skammstöfun fyrir „Hazard Analysis 

Critical Control Point“ og er heiti aðferðar sem ætlað er að tryggja öryggi matvæla. 

Tilgangurinn er að koma í veg fyrir að eitthvað ógni öryggi matvæla í framleiðslu þeirra 

fremur en að þau séu prófuð í framreiðslunni. Þetta kerfi hefur fengið íslensku 

skammstöfunina GÁMES sem stendur fyrir: „Greining áhættuþátta og mikilvægra 

eftirlitsstaða.“ Tvær alvarlegar villur eru í íslensku þýðingunni og er nú reynt að hverfa frá 

notkun hennar og nota frekar erlendu skammstöfunina HACCP (borið fram hassapp). 

HACCAP greinir ekki áhættuþætti, heldur hættuþætti og hefur ekki eftirlit með hættunni 

heldur stýrir hættuþáttum. Þetta er kerfi sem var þróað sem aðferð til að öryggi matvæla væri 

ekki ógnað í mönnuðum geimferðum Bandaríkjamanna og á sem sagt uppruna sinn á seinni 

hluta sjötta áratugarins. Markmiðið var að finna upp kerfi sem tryggði að vistir og matur sem 

geimfararnir neyttu ógnaði ekki heilsu þeirra. Þannig varð til kerfi sem er fyrirbyggjandi 

gæðaeftirlit (Páll Gunnar Pálsson og Margeir Gissurarson, 2016).  
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3.1.3 Undanfari gerðar þrifaplans – úttekt á eldhúsi og matsal 

Veitingastaður og eldhús ásamt kæli, frysti, þvottahúsi og geymslum eru á jarðhæð 

skólahússins á Hólum. Það var greinilegt, þegar ég tók út aðstæður, að þrif og þó aðallega 

viðhald hafði setið á hakanum undanfarin ár. Ég tók myndir af öllum svæðum og setti á blað 

ásamt athugasemdum um hvað þyrfti að gera á hverjum stað eins og sjá má í kafla 3.1.4.  

3.1.4 Tillögur um hvað má laga 

Borðsalur og gestamóttaka 

Eftir að hafa fylgst með hádegiskeyrslu á mánudegi, var ýmislegt sem ég lagði til að væri 

breytt. Frágangur eftir hádegi byrjaði kl. 14 en hefði mátt byrja strax kl. 13. 

Það þarf að endurnýja allar borðplötur í matsal til að minnka þrif og efnanotkun en allar 

borðplötur eru spónaplötur og því eru borðplötur alltaf dúkaðar. 

Það mætti uppfæra dúka og til að minnka þvotta á þeim mætti vera með diskamottur úr pappa 

sem skipt er um eftir hvern gest. Dúkar þurfa að vera straufríir eða straujaðir og er óþarfi að 

nota þá í morgun- og hádegismat ef borðplötur líta sæmilega út. 
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Ég myndi fækka um eitt borð undir glugganum og auka þannig bilið á milli borða. Einnig 

myndi ég fækka um eitt borð vinstra megin við vegginn og snúa hinum tveimur og gera 8 

manna borð til þess að eiga borð fyrir stærri en 4 manna hópa. 

Þrífa matsal og gestamóttöku samkvæmt þrifaplani eins og reglur kveða á um vegna þess að 

fyrsta upplifun gestsins af staðnum skiptir miklu máli og þar skiptir öllu að hann komi inn í 

hreint, snyrtilegt og notalegt umhverfi. 

Mynd 1. Matsalur Mynd 2. Hlaðborð 
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Þvottahús, gangur, frystir og geymsla 

  

 

Fyrir þvottahús vantaði öll þrifaplön, einnig þurfti að taka til í geymslu og þvottahúsi til að 

losa þaðan allt sem ekki er verið að nota, helsta ástæðan var að þarna voru margir hlutir sem 

ekki er verið að nota og gera erfitt um vik að ganga um og athafna sig. Taka þurfti til í frysti 

og gera vörutalningu til að kanna stöðu birgða og nota það sem til er á hádegismatseðla 

sumarsins og auka þannig veltu birgða, einnig til þess að koma í veg fyrir skemmdir og 

minnka þannig matarsóun. Það þarf að koma í rútínu að láta þrifafólk halda þvottavélum 

gangandi eða fá utanaðkomandi aðila til þess að sjá um þvotta til þess að koma í veg fyrir að 

óhreinn þvottur safnist upp. Það verður líka til þess að lín eyðileggst síður og ekki þarf að 

eiga eins miklar birgðir af líni.  

 

Mynd 3. Gangur inn af þvottahúsi Mynd 4. Þvottahús 
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Kælir 

  

 

Í kæli þarf að taka til samkvæmt þrifaplani og fylgja og fylla út blað vegna GÁMES, og 

halda kæli skiptum þannig að mjólkurvara sé sér, grænmeti sér og kjötvara sér og hrávara í 

neðri hillum og eldað í efri hillum. Ástæða þess að tegundum skal haldið aðskildum inni í 

kæli er að koma í veg fyrir krossmengun á milli matvæla. Hrávara skal alltaf geymd neðar í 

hillum heldur en elduð matvæli, til þess að fyrirbyggja að vökvi leki úr hrárri í eldaða 

matvöru. 

Mynd 5. Kælir 1 Mynd 6. Kælir 2 
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Herbergi inn af uppvaski í eldhúsi 

   

 

Í herbergi inn af uppvaski þarf að taka til og þrífa, koma í lóg eða henda því sem ekki er 

notað, þarna er lagt til að hafa bakaraaðstöðu og að allur bakstur fari þarna fram og ef þarf 

uppdekkun á köldum diskum. Snyrtilegt og skipulagt vinnuumhverfi minnkar og kemur í 

veg fyrir sóun. Það tól sem hjálpar mest við það nefnist straumlínustjórnun. 

Straumlínustjórnun er ekki aðgerðir, tól eða reglur heldur stefna til að ákveðnum 

markmiðum sé náð (Kifor, 2013).  

Mynd 7. Geymsla, leirtau Mynd 8. Vinnuborð/geymsla Mynd 9. Sælgætislager og 

kaffihorn 
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Uppvask 

  

 

Þrífa samkvæmt þrifaplani, taka til og fjarlægja efni sem ekki er verið að nota, taka til í 

leirtaui og setja í geymslu það sem ekki er í daglegri notkun. Þetta gerum við af sömu ástæðu 

og farið var yfir í kaflanum á undan. Sú sóun samkvæmt straumlínustjórnun sem á við hér 

eru birgðir, en að vera með fullan lager er ákveðin tegund sóunar (Sowards, 2008). 

Birgðahald snýst um veltuhraða, mikilvægt er að fylgjast með honum og losa sig við þær 

birgðir sem hafa staðið kyrrar lengi (Adams, 2006).   

Mynd 10. Uppvask, óhreint Mynd 11. uppvask, hreint 
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Eldhús 

     

   

 

 

   

 

Þarna þarf að þrífa samkvæmt þrifaplani, færa bakarí á mynd nr. 8 í sér herbergi þ.e. 

herbergið inn af uppvaski. Ástæður eru þær sömu og áður, þarna viljum við beita 

straumlínustjórnun. 

Mynd 12. Kryddhilla og 

þurrlager 

Mynd 13. Bakarí Mynd 14. Þurrlager 

Mynd 15. Skolvaskur fyrir 

matvæli 

Mynd 16. Eldunaraðstaða Mynd 17. Panna og 

djúpsteikingarpottar 
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Þrifaplan (sjá mynd 1) var hannað fyrir fyrirtækið þar sem upplýsingar eru um sápur og 

þrifaefni sem eru keypt af hreinlætisvörubirgjum fyrirtækisins:  

Tafla 1. Gátlisti vegna þrifa 
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3.1.5 Kostnaðarútreikningar matseðils 

Ábyrg ferðaþjónusta er eitt af aðalmarkmiðum fyrirtækisins og útgangspunktur í verknámi 

mínu og þar af leiðandi í þessari skýrslu. Það er því eðlilegt að spyrja sig hvað er ábyrg  

ferðaþjónusta á veitingastað í Skagafirði þegar kemur að því að ákveða matseðilinn og í 

framhaldi af því, verðlagningu. Það þarf klárlega að velja hráefni frá birgjum í héraði ef 

mögulegt er. Þá koma upp í hugann tvær skilgreiningar sem hægt er að flokka þar undir, þ.e. 

að sýna samfélagsábyrgð sem er skilgreind eftir fjórflokkun Carroll, það eru efnahagsleg 

ábyrgð, lagaleg ábyrgð, siðferðileg ábyrgð og þá valkvæð ábyrgð sem síðan þróaðist í 

mannúðarábyrgð, en merking og kenningin var sú sama (sjá mynd 18) (Carroll, 1991).

 

Mynd 18. Ábyrg ferðaþjónusta  

Áhugi fólks á mat og matargerð hefur stóraukist á undanförnum árum, sérstaklega sést það í 

umfjöllun fjölmiðla um matartengt efni. Matur er algengt viðfangsefni í sjónvarps- og 

útvarpsþáttum, blöðum og tímaritum. Oft og tíðum eru þetta dagskrárliðir sem eru helgaðir 

mat, hvaðan hann kemur og beinlínis tengja mat og ferðamennsku saman. Margir telja þetta 

spegla breytta lífshætti fólks þar sem upplifun af ákveðnum vörum og þjónustu skapar 

sjálfsmynd neytandans (Hall, Sharples, 2004). Þannig verður matur meira en bara vara, hann 

verður fjölmenningarlegt fyrirbæri sem tengir staði og sjálfsmynd, þ.e. þess táknræna og 

þess efnislega (Everett, 2008).  
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Hugtökin staðbundið (e. Local) og svæðisbundið (e. Regional) eru mikið notuð í 

rannsóknum á matarferðaþjónustu án þess þó að þar séu miklar aðgreiningar á milli (Laufey 

Haraldsdóttir, 2009). Staðbundin matvæli (e. Local food) eru seld að mestu eftir 

óhefðbundnum leiðum oftast í litlu magni, beint frá býli eða á bændamörkuðum (Vittersö, 

Amilien, 2011), framleidd, seld og bundin ákveðnum stað í afmörkuðu nærumhverfi (Laufey 

Haraldsdóttir, 2009). 

Tvær íslenskar rannsóknir (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007, Laufey Haraldsdóttir, 2009) segja 

báðar að ferðamenn séu ekki bara tilbúnir að borga meira fyrir staðbundin matvæli, heldur 

skiptir upplifun þeirra af menningu áfangastaðarins miklu máli. Í rannsókn Laufeyjar 

Haraldsdóttur (2009) voru 84% ferðamanna sem vildu láta benda sér á staðbundna rétti á 

matseðli, sem undirstrikaði áhugann sem þeir höfðu á staðbundum réttum. 

Þess vegna tel ég að mikilvægur hluti af ábyrgri ferðaþjónustu sé að versla við birgja í héraði 

og það er það sem þetta fyrirtæki er að gera. Matseðilinn sem var unnið eftir í sumar má sjá 

hér að neðan á mynd nr. 19. 

 

Mynd 19. Matseðill 2020 

„Kaffi Hólar eru hluti af aðalbyggingu Háskólans. Veitingasalurinn býður upp á 

morgunmat, hádegishlaðborð og matseðil. Veitingasalurinn rúmar 55 manns í sæti. 
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Matseðillinn er einfaldur og er lögð áhersla á úrvalshráefni úr héraði og sanngjarnt 

verð. Hólableikjan er mjög vinsæll réttur og rib-eye nautalokan svíkur engan. Fiskur, 

kjöt, grænmeti, ostur og ber eru fengin úr Skagafirði. Súrdeigsbrauð og eftirréttina 

fáum við svo frá bakaranum á Sauðárkróki.“ (Kaffi Hólar – gestamóttaka, kaffi- og 

veitingasalur, 2020)  

Textinn hér að ofan er fenginn af heimasíðu staðarins en eins og sjá má heitir 

veitingastaðurinn Kaffi Hólar en það nafn var valið í íbúakosningu íbúanna á Hólum, sem 

speglar enn einn anga ábyrgrar ferðaþjónustu sem segir að leyfa eigi íbúum að taka þátt í 

ákvarðanatöku fyrirtækja er varðar nærumhverfið. 

Allt hráefnið á þessum matseðli er fengið úr Skagafirði. Er þar fyrst að nefna Hólableikjuna 

sem er í raun landsþekkt hráefni, alla vega meðal matreiðslumanna. Allt kjöt kemur frá 

bænum Birkihlíð, grænmeti, salat og ber frá Laugarmýri og brauð og eftirréttir annað hvort 

framleitt á staðnum eða frá bakaranum á Sauðárkróki. Gæði í öllu þessu hráefni eru alveg til 

fyrirmyndar og það sem ég gerði næst var að fara í að kostnaðarreikna allan matseðilinn, 

annars vegar miðað við hráefni úr héraði og vegar miðað við að kaupa frá heildsölubirgjum 

til að skoða hvort þar væri einhver munur á. Til þess hannaði ég reikniformúlu í Excel sem 

ég afhenti fyrirtækinu svo hægt sé að kostnaðarreikna allt sem á eftir kemur (myndir 20 og 

21). (Ath. upp á samræmi: Þú ert með grömm/l og svo kg/L – lagfærði þetta annars staðar 

en þetta er mynd og eins er ekki . á eftir þúsundi í verði per kg/l eins og nánast alls staðar 

annars staðar. Spurning um að setja . líka inn í dálkinn verð á kg/l). Spurning um áferð eins 

og ásýnd veitingastaðar ☺ 
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Mynd 20. Verðútreikningur 1 

Nafn:

Uppskrift fjöldi 10  

grömm/l

Heiti
Magn 

F 1

Magn í 

uppsk

Verð per 

kg/L

Nýting 

stuðull

Verð í 

uppskr.
Verð fyrir 1

Magn í 

innkaupu

m

ærlund 70 700 9850 1 6.895,00 kr. 689,50 kr. 0,700 kg/L

Goðdalsostur 5 50 4500 1 225,00 kr. 22,50 kr. 0,050 kg/L

rabarbarasulta 10 100 850 1 85,00 kr. 8,50 kr. 0,100 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

brauð 75 750 700 1 525,00 kr. 52,50 kr. 0,750 kg/L

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

Samtals 170 1700 7810,00 781,00 1,70

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil 2.889,70 kr.

1750

VERÐÚTREIKNINGAR RÉTTAR

grafin ærlund



23 

 

 

Mynd 21. Verðútreikningur 2 

Dæmið af matseðlinum sem þarna er kostnaðarreiknað er grafin ærlund sem er einn af 

forréttunum. Ástæðan fyrir því að ég valdi hann til að sýna hér í skýrslunni er að hann er sá 

réttur sem sýndi mestan verðmun á milli staðbundins hráefnis og aðkeypts hráefnis frá 

kjötvinnslu eftir kostnaðarútreikning. Hann var einnig sá réttur sem var lengst frá því verði 

sem hann þyrfti að kosta miðað við 30% vörunotkun. 30% vörunotkun er einn fjögurra anga 

af 30/30/30/10% reglunni sem flestir í veitingarekstri reyna að fara eftir. Formúlan er þannig 

að 30% fari í vörukaup/aðföng, 30% í laun og launatengd gjöld, 30% í annan kostnað t.d. 

Nafn:

Uppskrift fjöldi 10  

grömm/l

Heiti
Magn 

F 1

Magn í 

uppsk

Verð per 

kg/L

Nýting 

stuðull

Verð í 

uppskr.

Verð fyrir 

1

Magn í 

innkaupum

steinbítur 180 1800 2000 1 3.600,00 kr. 360,00 kr. 1,800 kg/L

kartöflur 80 800 550 1 440,00 kr. 44,00 kr. 0,800 kg/L

rjómasósa 30 300 1000 1 300,00 kr. 30,00 kr. 0,300 kg/L

salatdressing 5 50 1000 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,050 kg/L

rauðlaukur 5 50 250 1 12,50 kr. 1,25 kr. 0,050 kg/L

salat 20 200 2350 1 470,00 kr. 47,00 kr. 0,200 kg/L

tómatar 10 100 480 1 48,00 kr. 4,80 kr. 0,100 kg/L

gúrka 10 100 390 1 39,00 kr. 3,90 kr. 0,100 kg/L

paprika 10 100 520 1 52,00 kr. 5,20 kr. 0,100 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

brauð 75 750 750 1 562,50 kr. 56,25 kr. 0,750 kg/L

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

0 1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/L

Samtals 435 4350 5654,00 565,40 4,35

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil 1.568,99 kr.

1900 kr með súpu

VERÐÚTREIKNINGAR RÉTTAR

réttur dagsins
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leigu, tryggingar og annan rekstrarkostnað og þá standa eftir, ef allt gengur upp, 10% af veltu 

í framlegð (Harman, 2019). 

Það er svo misjafnt hvort lágmarksverð miðað við 30% vörunotkun sé endilega rétta verðið, 

kannski er verðþröskuldur réttarins töluvert hærri og ætti þá að skila hærri framlegð en ef 

hann er lægri þarf annað hvort að hækka verðið á réttinum eða hætta með hann ef 

sársaukaþröskuldi í verði er náð og vörunotkun er yfir 30%. Annar réttur af matseðlinum 

sem er yfir 30% vörunotkun er nauta rib-eye samlokan þar sem hægt væri að ná niður 

kostnaði með því að minnka brauðið. Á hinum endanum er síðan Hólableikjan þar sem 30% 

vörunotkun er náð við 80% af útsöluverði. Annars var verðið á réttunum á matseðlinum 

býsna nálægt 30% vörunotkuninni í flestum tilfellum en muninn má sjá í töflu 2 og mynd 

22. 

Tafla 2. Samanburður á verðútreikningi 

 

 

lágmarksverð 

staðb.
útsöluverð lágmarksverð

Reykt bleikja 1.760 1.800 1.680

Salat 1.600 1.500 1.560

Ærlund 2.890 1.750 1.770

Rib-eye 4.120 3.800 3.430

Hólableikja 2.370 2.900 2.230

Grænmetisréttur 2.180 2.100 2.110

Skyrkaka 1.310 1.350 1.360

Súkkulaðikaka 1.310 1.200 1.360

Réttur dagsins 1.600 1.900 1.570
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Mynd 22. Samanburður á verðútreikningi 

Útreikningar fyrir alla aðra rétti á matseðlinum fylgja með í viðaukum 1 og 2. Þarna þarf 

aðeins að laga verðið á ærlundunum og rib-eye steikarlokunni og þá er þetta ásættanlegt fyrir 

reksturinn. Það sem kom mér á óvart við þessa útreikninga er hvað það er lítill verðmunur á 

hráefni í staðbundnu og ekki staðbundnu nálguninni, það er aðeins í kjötinu sem munar 

einhverju en sá munur er réttlætanlegur af því að þetta er staðbundið hráefni og gestir í 

Skagafirði eru til í að borga meira ef varan er staðbundin (Laufey Haraldsdóttir, 2009).   
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4 Niðurstaða og ráðgjöf 

Ástæðan fyrir því að Gústaf hafði samband við mig og fékk mig til ráðgjafar, er sú að ég er 

matreiðslumeistari með 30 ára starfsreynslu sem slíkur. Að auki hef ég 10 ára reynslu af 

rekstri eigin ferðaþjónustufyrirtækis að Núpi í Dýrafirði sem seldi bæði gistingu og mat. 

Gústaf Gústafsson framkvæmdastjóri Hjaltadals ferðaþjónustu ehf. er með meistaragráðu í 

ábyrgri stýringu ferðaþjónustu og þess vegna fátt sem ég gæti lagt til hvað það varðar sem 

hann er ekki búinn að hugsa í þaula eða hvernig hann getur heimfært það í rekstri þessa 

fyrirtækis. Það sem ég hef ekki komið inn á fyrr er staðsetning fyrirtækisins, Hólar í 

Hjaltadal, það er engin smá saga sem fylgir þeim stað og hægt er að nýta í því að koma þessu 

fyrirtæki á framfæri og fá fólk til að koma á staðinn. Þar er fyrst að telja Háskólann og 

tenginguna við hann en hann er stærsti viðskiptavinur fyrirtækisins þar sem starfsfólk 

skólans borðar þar allt árið og nemendur á veturna. Svo er tengingin við hestadeild þar sem 

kynbótasýningar hesta laða að dómara, keppendur, eigendur og aðra gesti sem gista og borða 

hjá fyrirtækinu (Gústaf Gústafsson, munnleg heimild 22. júlí 2020). 

Í dag þegar þessari vinnu við skýrsluna er að ljúka, er vert að skoða hvað hefur áunnist á 

þeim tíma sem liðinn er síðan ég kom að þessari vinnu fyrir Hjaltadal ferðaþjónustu. Fyrir 

það fyrsta er búið að gera öll öryggisblöð vegna efna sem notuð eru í eldhúsi og þvottahúsi 

aðgengileg fyrir starfsfólkið sem þarf að vinna með þau og koma að þeim (sýnishorn af 

öryggisblaði í viðauka 3). Þá útbjó ég þrifaplan og gerði úttekt á öllum rýmum fyrirtækisins 

og kom með ráðleggingar varðandi þrif, tiltekt og meðhöndlun hráefnis. Í öllum rýmum er 

búið að taka til og þrífa og er þeim nú viðhaldið samkvæmt þrifaplani. Tekið var til í 

geymslum og frysti og er langt komið með að nýta þau hráefni sem til voru í frystinum. Þá 

lagði ég til að annað hvort yrði gert við gömlu ofnana eða keyptur nýr og varð niðurstaðan 

sú að kaupa nýjan. Þá var kæliklefinn illa farinn af myglu þar sem hann var óeinangraður, í 

dag er búið að einangra klefann og ráða niðurlögum myglunnar. Þá var allur matseðill, sem 

leggur áherslu á mat úr héraði kostnaðarreiknaður og lagði ég til lagfæringar á verði og/eða 

innihaldi uppskrifta þar sem verð var ekki í takt við vörunotkun, en það voru tveir réttir, rib-

eye lokan og grafna ærlundin. Í rib-eye lokunni var brauðið of stórt og þar með talið of dýrt 

í innkaupum, í samráði við okkur minnkaði bakaríið brauðið og auk þess minnkuðum við 

kjötið sem var notað, þetta lækkar kostnað verulega. Grafna ærlundin fékk sams konar 

lagfæringu á kjötmagni en hækkun á verði. 
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Þá er á teikniborðinu samstarf við Hóladómkirkju um hvernig hægt er að ná þeim fjölmörgu 

gestum sem koma að skoða kirkjuna inn á veitingastaðinn. Þar er í pípunum í samstarfi við 

biskupshjónin að finna matartengingu við kirkjuna t.d. í formi köku eða réttar þar sem fólk 

kæmi og „borðaði“ sögu staðarins og biskupsdæmisins sem það upplifði í kirkjunni. Eins og 

ég hef komið inn á er ábyrg ferðaþjónusta til dæmis það að taka mið af vilja og væntingum 

heimamanna við rekstur og ákvarðanatöku í fyrirtækinu og eitt af því sem þar hefur verið 

gert var að efna til kosningar meðal íbúa og láta niðurstöðu hennar ráða nafni 

veitingastaðarins. Nafnið sem varð ofan á er Kaffi Hólar (Gústaf Gústafsson, munnleg 

heimild, 23. júlí 2020). 

Ábyrg ferðaþjónusta gengur t.d. út á að fara eftir því regluverki sem ríkið, stofnanir og 

sveitarfélag leggja á herðar fyrirtækja og að þeir verkferlar sem þar þarf að fara eftir verði  

sem mest sjálfvirkir eins og t.d. skráning gæðaeftirlits, bókhalds og þar fram eftir götunum. 

Þess vegna legg ég það til og legg á það ríka áherslu að þrifaplönum sé framfylgt og eftir 

þeim farið. Að passað sé að leyfismál séu í lagi. Að allt sorp sé flokkað áfram en það má 

segja að það sé það eina sem var í lagi þarna og að flokkunin sé í raun meiri en farið er fram 

á í sveitarfélaginu en það fer aðeins fram á flokkun á pappa og lífrænt eða ólífrænt en 

fyrirtækið flokkar einnig sér gler og málma en þetta er nauðsynlegt til að halda vistspori 

fyrirtækisins í lágmarki. 

 Þá legg ég það líka til að allur matseðillinn verði áfram með hráefni úr héraði þar sem lögð 

er áhersla á tengingu við staðbundna framleiðendur og að allir réttir séu kostnaðarreiknaðir 

í excel reikniformúlu sem ég legg til, og að verðlagning taki mið af niðurstöðum þar.  

Einnig voru skoðaðir kostir og gallar við það að sjá sjálf um alla þvotta á líni á móti því að 

kaupa þjónustu utanaðkomandi aðila til þess. Niðurstaðan varð sú að semja við þvottahúsið 

á Sauðárkróki sem kemur einu sinni í viku með hreinan þvott og tekur óhreinan. 

Eitt af þeim tólum sem gott er að nota ef ætlunin er að starfa undir áherslum ábyrgrar 

ferðaþjónustu er gæðakerfi. Vakinn er slíkt kerfi sem er sérhannað fyrir ferðaþjónustuna. Á 

heimasíðu Vakans má lesa eftirfarandi um kerfið:  

„Markmiðið með Vakanum er að efla gæði, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu 

á Íslandi ásamt því að byggja upp samfélagslega ábyrgð ferðaþjónustufyrirtækja. 

Vakinn er verkfæri þátttakenda til að auka gæði og öryggi, veitir þeim leiðsögn og 
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leggur til margvísleg hjálpargögn og gátlista sem má nýta til að bæta reksturinn og 

starfshætti í fyrirtækinu.“ (Vakinn, 2012) 

Eitt af því sem ég mæli með er að taka upp Vakann. Vegna þess að þeir þættir sem kerfið 

tekur tillit til hafa verið í ólestri undanfarin ár. Þeir verkferlar og tæki sem boðið er upp á 

sem hjálpargögn fyrir þá sem eru í Vakanum (Vakinn hjálpargögn, án ártals) endurspegla öll 

ábyrga ferðaþjónustu. 

Markmiðið með þessu verkefni var að greina og koma með tillögur í þá átt að gera Hjaltadal 

ferðaþjónustu ehf. að starfhæfu fyrirtæki í anda ábyrgrar ferðaþjónustu. Aðgerðir sumarsins 

tóku mið af því að lagfæra það sem þurfti samkvæmt athugasemdum eftirlitsaðila til þess að 

rekstrarleyfi fengjust og koma verkferlum því tengdu í gang. 
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6 Viðaukar 

6.1 Viðauki 1: Verðútreikningur staðbundið 

hráefni 

Verðútreikningar réttar   

 Nafn: heitreykt Hólableikja     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l      

Heiti 
Magn 

F 1 

Magn 
í 

uppsk 

Verð 
per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 
1 

Magn í 
innkaupum   

heitreykt bleikja 80 800 3500 1 2.800,00 kr. 280,00 kr. 0,800 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 4500 1 450,00 kr. 45,00 kr. 0,100 kg/l 

salat 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

sósa 20 200 1000 1 200,00 kr. 20,00 kr. 0,200 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

brauð 75 750 700 1 525,00 kr. 52,50 kr. 0,750 kg/l 

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 220 2200     4755,00 475,50 2,20   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.759,35 kr.       

         

      1.800 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: salat frá Laugarmýri     
Uppskrift 
fjöldi 10         

  grömm/l      

Heiti 
Magn 

F 1 

Magn 
í 

uppsk 

Verð 
per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

klettasalat 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

lollorossosalat 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

grænt salat 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 4500 1 450,00 kr. 45,00 kr. 0,100 kg/l 

hindber 25 250 3500 1 875,00 kr. 87,50 kr. 0,250 kg/l 

salatdressing 10 100 1000 1 100,00 kr. 10,00 kr. 0,100 kg/l 

tómatar 10 100 560 1 56,00 kr. 5,60 kr. 0,100 kg/l 

gúrka 10 100 444 1 44,40 kr. 4,44 kr. 0,100 kg/l 

paprika 10 100 520 1 52,00 kr. 5,20 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

brauð 75 750 750 1 562,50 kr. 56,25 kr. 0,750 kg/l 

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 235 2350     4319,90 431,99 2,35   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun     

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil 1.598,36 kr.       

         

       1.500 kr.  
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: rib-eye loka     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 1 
Magn í 

innkaupum 
  

súrdeigsbrauð 80 800 4050 1 3.240,00 kr. 324,00 kr. 0,800 kg/l 

rib-eye 140 1400 4204 1 5.885,60 kr. 588,56 kr. 1,400 kg/l 

salat 20 200 2800 1 560,00 kr. 56,00 kr. 0,200 kg/l 

gúrka 15 150 444 1 66,60 kr. 6,66 kr. 0,150 kg/l 

tómatar 15 150 560 1 84,00 kr. 8,40 kr. 0,150 kg/l 

hindber 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

BBQ sósa 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

kartöflubátar 80 800 550 1 440,00 kr. 44,00 kr. 0,800 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 4500 1 450,00 kr. 45,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 380 3800     11156,20 1115,62 3,80   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   4.127,79 kr.       

         

      3.800 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn:  Hólableikja     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð 
per kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 
1 

Magn í 
innkaupum 

  

Hólableikja 200 2000 1887 1 3.774,00 kr. 377,40 kr. 2,000 kg/l 

þurrkaðir 
sveppir 

10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

rjómi 50 500 840 1 420,00 kr. 42,00 kr. 0,500 kg/l 

soðið bygg 60 600 550 1 330,00 kr. 33,00 kr. 0,600 kg/l 

tómatar 30 300 560 1 168,00 kr. 16,80 kr. 0,300 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 4500 1 450,00 kr. 45,00 kr. 0,100 kg/l 

salat 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

hvítvín 10 100 2000 1 200,00 kr. 20,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 395 3950     6392,00 639,20 3,95   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% 
vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   2.365,04 kr.       

         

      2.900 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: grænmetisréttur dagsins     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l      

Heiti 
Magn 

F 1 

Magn 
í 

uppsk 

Verð 
per kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 
1 

Magn í 
innkaupum 

  

grænmetisbuff 175 1750 2000 1 3.500,00 kr. 350,00 kr. 1,750 kg/l 

salat 40 400 2800 1 1.120,00 kr. 112,00 kr. 0,400 kg/l 

tómatar 15 150 560 1 84,00 kr. 8,40 kr. 0,150 kg/l 

gúrka 15 150 444 1 66,60 kr. 6,66 kr. 0,150 kg/l 

paprika 20 200 520 1 104,00 kr. 10,40 kr. 0,200 kg/l 

kartöflubátar 90 900 850 1 765,00 kr. 76,50 kr. 0,900 kg/l 

köld 
grænmetissósa 

25 250 1000 1 250,00 kr. 25,00 kr. 0,250 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 380 3800     5889,60 588,96 3,80   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   2.179,15 kr.       

         

      2.100 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: skyrkaka     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð 
per kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

skyrkaka 100 1000 1900 1 1.900,00 kr. 
190,00 

kr. 
1,000 kg/l 

rjómi 20 200 850 1 170,00 kr. 17,00 kr. 0,200 kg/l 

jarðarber 20 200 3000 1 600,00 kr. 60,00 kr. 0,200 kg/l 

hindber 20 200 4100 1 820,00 kr. 82,00 kr. 0,200 kg/l 

síróp 10 100 500 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 170 1700     3540,00 354,00 1,70   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% 
vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.309,80 kr.       

         

      1.350 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: súkkulaðikaka     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

súkkulaðikaka 
100 1000 1900 1 1.900,00 kr. 

190,00 
kr. 

1,000 kg/l 

rjómi 20 200 850 1 170,00 kr. 17,00 kr. 0,200 kg/l 

hindber 20 200 4100 1 820,00 kr. 82,00 kr. 0,200 kg/l 

jarðarber 20 200 3000 1 600,00 kr. 60,00 kr. 0,200 kg/l 

síróp 10 100 500 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 170 1700     3540,00 354,00 1,70   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.309,80 kr.       

         

       1.200 kr.  
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: réttur dagsins     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

steinbítur 180 1800 2000 1 3.600,00 kr. 
360,00 

kr. 
1,800 kg/l 

kartöflur 80 800 550 1 440,00 kr. 44,00 kr. 0,800 kg/l 

rjómasósa 30 300 1000 1 300,00 kr. 30,00 kr. 0,300 kg/l 

salatdressing 5 50 1000 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,050 kg/l 

rauðlaukur 5 50 250 1 12,50 kr. 1,25 kr. 0,050 kg/l 

salat  20 200 2800 1 560,00 kr. 56,00 kr. 0,200 kg/l 

tómatar 10 100 560 1 56,00 kr. 5,60 kr. 0,100 kg/l 

gúrka 10 100 444 1 44,40 kr. 4,44 kr. 0,100 kg/l 

paprika 10 100 520 1 52,00 kr. 5,20 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

brauð 75 750 750 1 562,50 kr. 56,25 kr. 0,750 kg/l 

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 435 4350     5757,40 575,74 4,35   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.597,68 kr.       

         

      

1.900 með súpu 
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6.2 Viðauki 2: Verðútreikningur, ekki staðbundið 

hráefni 

 

 

Verðútreikningar réttar   

 Nafn: heitreykt Hólableikja     
Uppskrift fjöldi 10    

 
    

  grömm/l 
 

    

Heiti 
Magn 

F 1 

Magn 
í 

uppsk 

Verð 
per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 
1 

Magn í 
innkaupum 

  

heitreykt bleikja 80 800 3500 1 2.800,00 kr. 280,00 kr. 0,800 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

salat 25 250 2380 1 595,00 kr. 59,50 kr. 0,250 kg/l 

sósa 20 200 1000 1 200,00 kr. 20,00 kr. 0,200 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

brauð 75 750 700 1 525,00 kr. 52,50 kr. 0,750 kg/l 

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 220 2200     4550,00 455,00 2,20   

    
 

    

    
 

    

    
 

    
Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun  

    

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.683,50 kr.       

    
 

    

    
 

 1.800 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: salat frá Laugarmýri     
Uppskrift 
fjöldi 10         

  grömm/l      

Heiti 
Magn 

F 1 

Magn 
í 

uppsk 

Verð 
per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

klettasalat 30 300 2350 1 705,00 kr. 70,50 kr. 0,300 kg/l 

lollorossosalat 30 300 2350 1 705,00 kr. 70,50 kr. 0,300 kg/l 

grænt salat 30 300 2350 1 705,00 kr. 70,50 kr. 0,300 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

hindber 25 250 3500 1 875,00 kr. 87,50 kr. 0,250 kg/l 

salatdressing 10 100 1000 1 100,00 kr. 10,00 kr. 0,100 kg/l 

tómatar 10 100 480 1 48,00 kr. 4,80 kr. 0,100 kg/l 

gúrka 10 100 390 1 39,00 kr. 3,90 kr. 0,100 kg/l 

paprika 10 100 520 1 52,00 kr. 5,20 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

brauð 75 750 750 1 562,50 kr. 56,25 kr. 0,750 kg/l 

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 250 2500     4221,50 422,15 2,50   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun     

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil 1.561,96 kr.       

         

       1.500 kr.  
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: rib-eye loka     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 1 
Magn í 

innkaupum 
  

súrdeigsbrauð 80 800 2000 1 1.600,00 kr. 160,00 kr. 0,800 kg/l 

rib-eye 150 1500 3900 1 5.850,00 kr. 585,00 kr. 1,500 kg/l 

salat 20 200 2350 1 470,00 kr. 47,00 kr. 0,200 kg/l 

gúrka 15 150 390 1 58,50 kr. 5,85 kr. 0,150 kg/l 

tómatar 15 150 480 1 72,00 kr. 7,20 kr. 0,150 kg/l 

hindber 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

BBQ sósa 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

kartöflubátar 80 800 550 1 440,00 kr. 44,00 kr. 0,800 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 390 3900     9270,50 927,05 3,90   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   3.430,09 kr.       

         

      3.800 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn:  Hólableikja     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð 
per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 
1 

Magn í 
innkaupum 

  

Hólableikja 200 2000 1887 1 3.774,00 kr. 377,40 kr. 2,000 kg/l 

þurrkaðir 
sveppir 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

rjómi 50 500 840 1 420,00 kr. 42,00 kr. 0,500 kg/l 

soðið bygg 60 600 550 1 330,00 kr. 33,00 kr. 0,600 kg/l 

tómatar 30 300 480 1 144,00 kr. 14,40 kr. 0,300 kg/l 

Goðdalsostur 10 100 3500 1 350,00 kr. 35,00 kr. 0,100 kg/l 

salat 25 250 2350 1 587,50 kr. 58,75 kr. 0,250 kg/l 

hvítvín 10 100 2000 1 200,00 kr. 20,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 395 3950     6155,50 615,55 3,95   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun     

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil 2.277,54 kr.       

         

      2.900 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: grænmetisréttur dagsins     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l      

Heiti 
Magn 

F 1 

Magn 
í 

uppsk 

Verð 
per kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð fyrir 
1 

Magn í 
innkaupum 

  

grænmetisbuff 175 1750 2000 1 3.500,00 kr. 350,00 kr. 1,750 kg/l 

salat 40 400 2350 1 940,00 kr. 94,00 kr. 0,400 kg/l 

tómatar 15 150 480 1 72,00 kr. 7,20 kr. 0,150 kg/l 

gúrka 15 150 390 1 58,50 kr. 5,85 kr. 0,150 kg/l 

paprika 20 200 520 1 104,00 kr. 10,40 kr. 0,200 kg/l 

kartöflubátar 90 900 850 1 765,00 kr. 76,50 kr. 0,900 kg/l 

köld 
grænmetissósa 25 250 1000 1 250,00 kr. 25,00 kr. 0,250 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 380 3800     5689,50 568,95 3,80   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   2.105,12 kr.       

         

      2.100 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: skyrkaka     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð 
per kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

skyrkaka 100 1000 1900 1 1.900,00 kr. 
190,00 

kr. 
1,000 kg/l 

rjómi 20 200 850 1 170,00 kr. 17,00 kr. 0,200 kg/l 

jarðarber 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

hindber 25 250 3500 1 875,00 kr. 87,50 kr. 0,250 kg/l 

síróp 10 100 500 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 180 1800     3695,00 369,50 1,80   

         

         

         
Lágmarksverð miðast við 30% 
vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.367,15 kr.       

         

      1.350 kr.   
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: súkkulaðikaka     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

súkkulaðikaka 
100 1000 1900 1 1.900,00 kr. 

190,00 
kr. 

1,000 kg/l 

rjómi 20 200 850 1 170,00 kr. 17,00 kr. 0,200 kg/l 

hindber 25 250 3500 1 875,00 kr. 87,50 kr. 0,250 kg/l 

jarðarber 25 250 2800 1 700,00 kr. 70,00 kr. 0,250 kg/l 

síróp 10 100 500 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 180 1800     3695,00 369,50 1,80   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.367,15 kr.       

         

       1.200 kr.  
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Verðútreikningar réttar   

 Nafn: réttur dagsins     
Uppskrift fjöldi 10         

  grömm/l       

Heiti 
Magn 

F 1 
Magn í 
uppsk 

Verð per 
kg/l 

Nýting 
stuðull 

Verð í 
uppskr. 

Verð 
fyrir 1 

Magn í 
innkaupum 

  

steinbítur 180 1800 2000 1 3.600,00 kr. 
360,00 

kr. 
1,800 kg/l 

kartöflur 80 800 550 1 440,00 kr. 44,00 kr. 0,800 kg/l 

rjómasósa 30 300 1000 1 300,00 kr. 30,00 kr. 0,300 kg/l 

salatdressing 5 50 1000 1 50,00 kr. 5,00 kr. 0,050 kg/l 

rauðlaukur 5 50 250 1 12,50 kr. 1,25 kr. 0,050 kg/l 

salat  20 200 2350 1 470,00 kr. 47,00 kr. 0,200 kg/l 

tómatar 10 100 480 1 48,00 kr. 4,80 kr. 0,100 kg/l 

gúrka 10 100 390 1 39,00 kr. 3,90 kr. 0,100 kg/l 

paprika 10 100 520 1 52,00 kr. 5,20 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

brauð 75 750 750 1 562,50 kr. 56,25 kr. 0,750 kg/l 

smjör 10 100 800 1 80,00 kr. 8,00 kr. 0,100 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

    0   1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 stk 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

        1 0,00 kr. 0,00 kr. 0,000 kg/l 

Samtals 435 4350     5654,00 565,40 4,35   

         

         

         

Lágmarksverð miðast við 30% vörunotkun      

Lágmarksverð á rétti ef settur á matseðil   1.568,99 kr.       

         

      1.900 kr. með súpu  
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6.3 Viðauki 3: Öryggisblað, sýnishorn 

  

 
 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


