
 

265. fundur 
 

Fimmtudaginn 20. ágúst 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, Jóhannes Æ. Jónsson, 
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Sigurður Loftsson og Sverrir Björn Björnsson. Guðrún Sigurjónsdóttir var 

fjarverandi. 

Kristín Sigfúsdóttir ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist á fundinum:  

 

Formaður tók þetta fyrir samkvæmt dagskrá: 

 

1. Fundargerðir 263. og 264. fundar og dagskrá. 

Formaður bauð fundarmenn velkomna og lagði fram dagskrá sem var samþykkt.  

Fundargerðir 263. og 264. fundar teknar fyrir og samþykktar. 

 

2. Umfjöllun um óstaðfesta verðlagsgrundvelli: 
a) Verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. mars 2015. 

Lagður var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. mars 2015 ásamt útreikningi 

vaxtagjalda frá Deloitte ehf. Gerð var breyting 1. mars 2015 vegna breytts vaxtastigs úr 4,25% 

í 4,40%. Þar af leiðandi hefur sá liður hækkað frá því í desember 2014 um kr. 96.161 og eru 

vaxtagjöld samtals kr. 2.308.243. Grundvöllurinn hefur hækkað um liðlega 0,6% frá 1. 

september 2013 og er heildarkostnaður nú alls kr. 35.060.280 en var kr. 34.846.052 í 

september 2013. Tekjur grundvallarins er kr. 26.219.837. Grundvöllurinn var staðfestur.  

 
b) Verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. júní 2015.  

Lagður var fyrir framreiknaður verðlagsgrundvöllur kúabús frá 1. júní 2015, ásamt útreikningi 

vaxtagjalda frá Deloitte ehf. Þar kemur fram að sá liður hækkaði frá því í mars 2015 um kr. 

3.315 og eru vaxtagjöld samtals kr. 2.311.558. Grundvöllurinn hefur hækkað um tæplega 

1,74% frá 1. september 2013 og er heildarkostnaður nú alls kr. 35.453.264 en var kr. 

34.846.052 í september 2013. Hefur þar einkum áhrif hækkun launavísitölu um 1,5%  frá 

janúar til maí. Tekjur grundvallarins er kr. 26.219.837. Grundvöllurinn var staðfestur.  

  

3. SAM, yfirlit yfir sölu- og birgðartölur mjólkur og mjólkurafurða júlí 2015. 

Farið var yfir sölu og birgðatölur júlí 2015. Þar kemur fram að innvegin mjólk síðustu 12 

mánaða eru rúmlega 139 millj. lítra og eru horfur á að mjólkurframleiðsla verði 142 til 143 

millj. lítra á árinu og er heildaraukning 8,82% milli ára. Heildargreiðslumark er 140 millj. 

lítra. Aukning í sölu fituríkra mjólkurafurða heldur áfram á innanlandsmarkaði en próteinríkar 

vörur eru aðal útflutningsvaran. 

 
4. Erindi frá Kú ehf. 

Tekið var fyrir bréf til verðlagsnefndar dags. 4. ágúst 2015 frá Ólafi Magnússyni 

framkvæmdastjóra Kú ehf., þar sem verðhækkun á ógerilsneyddri hrámjólk er mótmælt og 

óskað eftir skýringum frá nefndinni. Þá er í bréfinu kvartað yfir því að bréfum frá Mjólku ehf 

og Mjólkurbúinu til verðlagsnefndar hafi ekki verið svarað frá árinu 2009. Formanni var falið 

að svara erindinu.   

 

5. Starfið framundan.  

Í framhaldi af umræðum um að hækka heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum um 3,58% 1. 

ágúst sl. ákvað nefndin að óska eftir því við endurskoðunarskrifstofuna Deloitte að hún 

uppfæri forsendur sem lágu til grundvallar, sem nefndin byggði verðlagningu á, varðandi 

ógerislneydda mjólk í lausu máli og tók gildi 1. apríl 2014. 

Formaður mun á næsta fundi leggja fram drög að verklagsreglum nefndarinnar. Í skýrslu 

ríkisendurskoðunar frá því í apríl 2015 er lagt til að nefndin starfi samkvæmt skráðum 

verklagsreglum og hefur ráðuneytið tekið undir þær ábendingar.  
  

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið. 

 

 

Ólafur Friðriksson     Kristín Sigfúsdóttir 


