
 

 

264. fundur 
 

Þriðjudaginn 14. júlí 2015, kom verðlagsnefnd búvara saman til fundar í fundarsal á 1. hæð í atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytinu, Skúlagötu 4. 

 

Þeir sem sátu fundinn voru: Ólafur Friðriksson, formaður, Björg Bjarnadóttir, Guðrún Sigurjónsdóttir, 

Jóhannes Æ. Jónsson, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Sigurður Loftsson og Sverrir Björn Björnsson. 

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist á fundinum:  

 

Formaður tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerð 263 fundar og dagskrá. 

Formaður bauð fullskipaða verðlagsnefnd velkomna til starfa og lagði fram dagskrá sem var 

samþykkt. Afgreiðslu fundargerðar síðasta fundar var frestað vegna villu í framreikningi á 

verðlagsgrundvelli Hagstofunnar frá febrúar til maí 2015. 

 

2. Umfjöllun um óstaðfesta verðlagsgrundvelli. 

a) Tekinn var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. júní 2014, og var hann 

staðfestur. 

b) Tekinn var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. september 2014, og var hann 

staðfestur. 

c) Tekinn var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. desember 2014, og var hann 

staðfestur. 

d) Tekinn var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. mars 2015. Staðfesting 

grundvallar var frestað. 

e) Lagður var fram leiðréttur framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. júní 2015. 

Staðfesting grundvallarins var frestað þar sem í ljós kom villa í útreikningum Hagstofunnar á 

lið 11, launalið. 

   

3. Verðlagsmódel mjólkuriðnaðarins – verðlagning.  

Forsendur verðlagningar voru settar inn í módel er nefndin hefur notað við verðlagningu og 

voru útreikningar gerðir jafnóðum, en fulltrúi frá SAM aðstoðaði við þá vinnu. Útreikningar 

byggðu á verðlagsgrundvöllum kúabús og hækkunum á vinnslu- og dreifingarkostnaði mjólkur 

frá því síðast var verðlagt. Samkvæmt þeim verðlagsgrundvöllum var um að ræða 1,7% 

hækkun frá 1. september 2013, en reiknuð hækkun vinnslu- og dreifingarkostnaður frá 

september 2013 til júlí 2015 er 4,04%. Ef tekið er tillit til nýgerða kjarasamninga er 

hækkunarþörf vinnslu- og dreifingarkostnaðar 6,65%.  

 

Samhljóða ákvörðun var tekin um að heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum, sem nefndin 

verðleggur, hækki 1. ágúst 2015 um 3,58%. Frá sama tíma hækkar afurðastöðvaverð til bænda 

um 1,47 kr. á lítra mjólkur, þ.e. úr 82,92 kr., í 84,39 kr. ltr. eða um1,77%. Þá hækkar vinnslu- 

og dreifingarkostnaður mjólkur einnig um 4,27 kr.ltr. eða 5,53%. Samanlögð hækkun 

heildsöluverðs er því 5,74 kr. á hvern lítra mjólkur. Ákveðið var að hækka smjör sérstaklega 

eða um 11,6%,  þar sem verð á smjöri hefur verið undir framleiðslukostnaði. Sú hækkun eykur 

tekjur iðnaðarins um 57,4 millj. króna á ári.  
 

4. Önnur mál.  

Formaður greindi frá að í nýsamþykktum búvörulögum nr. 46/2015 mun verðlagsnefnd 

auglýsa verðskráningu mjólkur í stað Bændasamtaka Íslands. Þá voru lagðar fram upplýsingar 

um þróun smásöluverðs á mjólkurvörum frá síðustu verðlagningu þann 1. október 2013. 
   

  

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 
 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín Sigfúsdóttir 

 


