
Orkuveita Reykavíkur hefur 
skuldbundið sig við eigendur og 
lánadrottna til að láta gjaldskrár 
sínar fylgja þróun verðlags. Þetta 
kemur fram í skýrslu yfirvalda 
um „sjálfvirkar verðbreytingar“ 
en skýrslan er liður í tilraunum 
ríkisstjórnar Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks til að draga úr vægi 
verðtryggingar á íslenskt efnahagslíf. 

Forsætisráðherra skipaði þann 9. 
júlí 2014 nefnd um leiðir til að sporna 

gegn sjálfvirkum vísitöluhækkunum. 
Nefndin var skipuð í kjölfar 
skýrslu sérfræðingahóps um 
afnám verðtryggingar af nýjum 
neytendalánum frá janúar 2014. 

Töluvert er um sjálfvirkar 
verðbreytingar bæði hjá hinu 
opinbera og á almennum markaði. Að 
meðaltali segja fulltrúar fyrirtækja 
tæplega helming innlendra samninga 
og aðfanga vera beintengda við 
vísitölur. Hjá sveitarfélögum er einnig 

mikið um bæði sjálfvirkar og hálf 
sjálfvirkar verðbreytingar þar sem 
horft er til breytinga á vísitölu þó 
teknar séu sjálfstæðar ákvarðanir 
hverju sinni. Einnig á þetta við um 
leigufélög þar sem verð eru í flestum 
tilfellum bundin við vísitölu.

Til að kanna umfang sjálfvirkra 
verðbreytinga var leitað til 
orkufyrirtækja um upplýsingar um 
samningsskilyrði félagsins. 

Sjá ítarlega umfjöllun um sjálfvirkar 
verðbreytingar á bls. 8 - 9.
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Orkuveita Reykjavíkur skuld-
bundin til að fylgja verðlagsþróun

100 milljarðar

Velta bílgreina árið 2014 
nam 99,3 milljörðum 
kr. og jókst um 16% 
frá fyrra ári. Þetta 
kemur fram í Árbók 
bílgreina sem birt var á 

dögunum.  
 

Bls. 14

Nesjavellir - mynd Gretar Ívarsson

- snjallar lausnir

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

Borgartún 26, 105 Reykjavík   &   Hafnarstræti 93-95,  600 Akureyri  »  sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is * gildir til 30. 06. 2017

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
- Microsoft Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á

www.navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Hýsing og afritun
 innifalin

Azure skýjaþjónusta Microsoft er 
eitt öruggasta og ö�ugasta 

gagnaver í heimi.

Microsoft
Azure

pr. mán.
án vsk9.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni 

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar 

Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
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gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun



Millilandaflug á 
Egilstaði og Akureyri

Skipaður hefur verið starfshópur með það hlutverk að kanna 
hvernig koma megi á reglulegu millilandaflugi um flugvellina 
á Akureyri og Egilsstöðum. Það er ríkisstjórnin fyrir tilstuðlan 
forsætisráðuneytisins sem skipar hópinn. Greina skal 
framkvæmdaratriði, kostnað, þátttöku einstakra ríkisstofnana, 
fyrirtækja, landshluta og fyrirtækja í viðkomandi landshluta 
og markaðssetningu. Starfshópurinn verður skipaður til 
þriggja mánaða og í lok starfstímans skal hann skila af sér 
tillögum í formi aðgerða- og kostnaðaráætlunar.

„Tæp milljón ferðamanna kom til Íslands með flugi á 
síðasta ári og spár gera ráð fyrir mikilli fjölgun á næstu 
árum. Mikill meirihluti erlendra ferðamanna heimsækir 
einungis suðvesturhorn landsins og aðrir landshlutar njóta 
síður þeirrar miklu fjölgunar ferðamanna sem orðið hefur. 
Ríkisstjórnin vill stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna um 
landið, enda megi þannig dreifa því álagi á náttúruna sem 
fylgir auknum ferðamannastraumi. Þá skapist með aukinni 
dreifingu tækifæri fyrir fleiri landshluta til að byggja upp 
víðtækari þjónustu allt árið um kring og til að styrkja innviði 
samfélagsins á viðkomandi landsvæði,“ segir í tilkynningu 
forsætisráðuneytisins,

Landsframleiðslan dróst mikið saman eftir fall 
viðskiptabankanna haustið 2008. Alls var samdrátturinn 8,1% 
milli áranna 2008 og 2010 að raunvirði. Á árlegri vorráðstefnu 
Landsbankans um stöðu og framtíðarhorfur í ferðaþjónustu 
sem haldin var í lok marsmánaðar kom fram að verulegur 
hluti ferðamanna kemur aðeins við á höfuðborgarsvæðinu. 
„Ef herbergjanýtingin er skoðuð eftir svæðum kemur 
töluverður munur í ljós. Þannig er herbergjanýtingin 
töluvert betri á höfuðborgarsvæðinu en á öðrum svæðum. 
Á síðasta ári var nýtingin 84,3% á höfuðborgarsvæðinu og 
59,9% á Suðurnesjum, en þessi svæði skera sig nokkuð frá 
öðrum svæðum. Á öðrum svæðum liggur hlutfallið á bilinu 
37%.“ Herbergjanytin er nokkuð jöfn yfir sumartímann 
og almennt yfir 80% samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands 
og Hagfræðideildar Landsbankans. Séu aðrar árstíðir en 
sumartíminn skoðaður kemur í ljós talsverður munur á 
landsvæðum. Lægst fer nýtingin á Austurlandi þar sem hún er 
undir fimmtung. Meðaltal yfir allt landið er um sextíu prósent 
en á höfuðborgarsvæðinu er nýtingin rúmlega 80% allt árið og 
árstíðasveiflan er minnst.

Fulltrúar frá Íslandsstofu, Isavia, innanríkisráðuneytinu 
og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu munu skipa 
starfshópinn, ásamt fulltrúum frá ólíkum landshlutum. 
Fulltrúi forsætisráðuneytisins mun stýra vinnunni auk þess 
sem starfsmaður hópsins mun koma frá forsætisráðuneytinu.

KÖNNUN
Þolmörk ferðamanna á átta 
ferðamannastöðum
Ferðamálastofa vinnur nú að 
könnun á þolmörkum ferðamanna 
sjálfra á fjölda ferðamanna á 
ferðamannastöðum. Ástæða þess 
að Ferðamálastofa ákvað að ráðast 
í verkið var að vegna mikillar 
fjölgunar ferðamanna hér á landi 
og þess álags sem af henni skapast 
hafa spurningar vaknað um 
hvort ferðamenn séu nú þegar of 
margir á vinsælustu áfangastöðum 
landsins.

Átta ferðamannastaðir eru 
skoðaðir. Staðirnir sem valdir 
voru eru Djúpalónssandur, Geysir, 
Hakið á Þingvöllum, Hraunfossar, 
Húsadalur í Þórsmörk, Jökulsárlón, 
Seltún og Sólheimajökull. 
Heildarniðurstöður verkefnisins 
verða birtar í lok árs 2015 en þá 
verður búið að greina hvort um 
hvort tölfræðilega marktækur 
munur sé á milli árstíða, staða og 
eftir ýmsum öðrum þáttum.

Könnunin sýnir að erlendir 
ferðamenn eru um 92% þeirra 
gesta sem koma á staðina. Þrátt 
fyrir að fjöldi erlendra ferðamanna 
hingað til lands hafi aukist mjög 
ört undanfarin ár eru langflestir 
ánægðir með náttúruna og dvölina 
á stöðunum sem til skoðunar 
eru. Ánægja er einnig mikil með 
göngustíga, en hún er ekki eins 
mikil með aðra innviði og þjónustu. 
Gestir eru þó síður ánægðir með 
innviði og þjónustu við Geysi og 
Jökulsárlón, auk þess sem umhverfi 
Geysis þykir manngerðara en 
hinna staðanna. Almennt þykir 
hreint á svæðunum en þó síst 
við Jökulsárlón. Fáir hafa orðið 
varir við skemmdir á náttúrunni 
af völdum ferðamanna sem og 
rusl, skemmdir á jarðmyndunum 
og gróðurskemmdir. Sú 
umhverfisröskun sem ferðamenn 
taka helst eftir er rof úr 
göngustígum og þá sérstaklega í 
Þórsmörk og við Geysi.

ÖRFRÉTT
Google Ísland hagnast um 
fimm milljónir

Google á Íslandi hagnaðist um 
tæplega fimm milljónir á síðasta ári 
samkvæmt nýbirtum ársreikningi 
félagsins. Viðskiptafréttahluti Vísis.
is greinir frá.

Það er fjármálastjóri Google 
í Evrópu, Mið-Austurlöndum 
og Afríku, Graham Law, sem 
er skráður stjórnarmaður og 
framkvæmdastjóri Google Ísland 
en tveir starfsmenn eru skráðir 
hjá félaginu. Google á Íslandi seldi 
þjónustu fyrir 65 milljónir á síðasta 
ári. Það er helmingsamdráttur frá 
árinu 2013. 

SAMTÖK ATVINNULÍFSINS
Formannskjör Samtaka 
atvinnulífsins hafið

Rafræn kosning formanns 
Samtaka atvinnulífsins fyrir 
starfsárið 2015-2016 er hafin meðal 
aðildarfyrirtækja samtakanna. 
Björgólfur Jóhannsson, formaður 
SA gefur áfram kost á sér. 
Félagsmenn SA hafa fengið send 
lykilorð í pósti til að taka þátt. Hægt 
er að kjósa til kl.9.30 fimmtudaginn 
16. apríl. Nánari upplýsingar á síðu 
Samtaka atvinnulífsins, sa.is.

Halldóra Vífilsdóttir skipuð forstjóri 
Framkvæmdasýslu ríkisins

Ísland óskar eftir stofnaðild að nýjum 
fjárfestingarbanka fyrir Asíu

SLEGGJAN - FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ   
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ÚTGEFANDI Fótspor ehf. 
ÁBYRGÐARMAÐUR Ámundi Ámundason 824 2466, amundi @ fotspor.is.
FRAMKVÆMDASTJÓRI Ámundi Steinar Ámundason, as @ fotspor.is.
AUGLÝSINGASTJÓRI Ámundi Steinar Ámundason, as@ fotspor.is. 578-1193.
RITSTJÓRI Atli Þór Fanndal, sími: 492-2103, netfang: atli@thorfanndal.com
UMBROT: Atli Þór Fanndal 
PRENTUN: Landsprent, 35.000 eintök. DREIFING: Landsprent
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Fjár mála- og efna hags ráð herra 
hefur skipað Hall dóru Vífils dóttur 
í em bætti for stjóra Fram kvæmda-
sýslu ríkisins til fimm ára frá 1. 
apríl 2015. „Hall dóra lauk B.Arch 
frá Uni versity of North Carolina, M. 
Arch frá Tækni há skólanum í Helsin-
ki og nám skeiðum á meistara stigi í 
skipu lags fræðum frá Land búnaðar-
há skóla Ís lands. Hún starfaði sem 
arki tekt og verk taki hjá Arki-
tektar stofu Hilmars og Finns, sem 
Hönnunar stjóri Mosa götu hjá Arkís, 
sem fram kvæmda stjóri Holt og bolt 
og var eig andi Hvar arki tektar,“  
segir í til kynningu ráðu neytisins. 

Þá hefur Hall dóra starfað sem 
stunda kennari við Há skóla Ís lands. 
Árið 2010 hóf hún störf hjá Fjár-
mála sýslunni, fyrst sem verk efna-
stjóri en sem að stoðar for stjóri frá 
árinu 2012. Em bættið var aug lýst í 
febrúar síðast liðnum og bárust 17 
um sóknir. 

Hlut verk Fram kvæmda sýslu 
ríkisins er að vera leiðandi á sviði 
opin berra fram kvæmda með það 
að mark miði að bæta verk lag og 
auka skil virkni, hag kvæmni og 
gæði við fram kvæmdir ríkisins. Hjá 
stofnuninni starfa 23 starfs menn.

Ísland hefur óskað eftir 
að gerast stofnaðili að nýjum 
fjárfestingabanka fyrir Asíu (Asian 
Infrastructure Investment Bank, 
AIIB) sem er í burðarliðnum. 
Ákvörðun um þátttöku Íslands 
í stofnun bankans var tekin á 
ríkisstjórnarfundi þriðjudaginn 31. 
mars.
Fjölmörg ríki, þar með talin flest 
Evrópuríki, hafa ákveðið að vinna 
að undirbúningi stofnunar bankans 
ásamt ríkjum Asíu en fyrir liggur 
að höfuðstöðvar bankans verða 
í Peking. Ekki liggur fyrir hvert 
stofnframlag einstakra ríkja 
verður en gert er ráð fyrir að 
heildarstofnfé bankans nemi allt að 
100 milljörðum Bandaríkjadala.
„Það er mat ríkisstjórnarinnar 
að aðild að AIIB muni styrkja 
enn frekar góð samskipti Íslands 

og Asíuríkja og styðja við nýja 
vaxtarbrodda á viðskiptasviðinu. 
Áhugi ríkja heims á því að lána fé til 
uppbyggingar innviða í Asíu tengist 
ekki síst sívaxandi alþjóðavæðingu 
efnahagskerfa veraldar,“ segir 
í tilkynningu efnahags- og 
viðskiptaráðuneytisins.
„Asía er sá hluti efnahagskerfis 
heimsins sem vex hvað hraðast. Fyrir 
liggur að í álfunni hefur og mun 
eiga sér stað gríðarleg uppbygging 
samgöngukerfa, orkukerfa, 
fjarskiptakerfa o. fl.  Starfsemi 
AIIB mun styðja við starfsemi 
fjölþjóðlegra fjármálastofnana sem 
þegar sinna þróun og fjármögnun 
innviðauppbyggingar, svo sem 
Alþjóðabankans og Þróunarbanka 
Asíu.“ Gert er ráð fyrir að 
samningaviðræður stofnaðila ljúki 
fyrir árslok.

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Grunnur að starf semi Vöru-
merkingar var lagður árið 1962. 
Fyrstu tíu ár starf seminnar bar það 
nafnið Karl M. Karls son & Co en 
frá árinu 1972 hefur það borið nú-
verandi nafn, Vöru merking. 

Árið 2012, sama ár og Vöru-
merking er 50 ára kaupa Sam hentir 
Vöru merkingu, við þau kaup verða 
miklar breytingar á allri starf-
semi Vöru merkingar. Farið var í 
að endur nýja allan véla kost Vöru-
merkingar, full komið fram leiðslu-
kerfi var tekið í notkun og grun-
nur að bættri starf semi lagður til 
langs tíma. Mark visst var farið í að 
endur skipu leggja starf semi Vöru-
merkingar frá grunni. Miklar fjár-
festingar voru lagðar í starf semina, 
eldri fram leiðslu vélar voru að verða 
úr eltar vegna slits og mikils úr kasts 
við inn stillingu. Loka hnykkur í 
fjár festingu Vöru merkingar voru 
svo kaup á full kominni staf rænni 
prent vél sem veitir okkur for skot 
inní fram tíðina. Verið er að horfa 
til langs tíma í fjár festingum, sem 
þjóna ítrustu kröfum markaðarins. 
Nú stendur Vöru merking á traus-
tum fótum til næstu ára tuga til 
hags bóta fyrir við skipta vini Vöru-
merkingar. 

HAGRÆÐING MEÐ 
STAFRÆNNI PRENTUN

„Áður fyrr var alltaf verið að reyna 
að finna hag kvæmar lotur vegna 
þess að í prent iðnaði er startið svo 
dýrt en það hefur breyst með til-
komu staf rænnar prentunar,“ segir 
Rafn Stein þórs son, verk smiðju-
stjóri Vöru merkingar, að spurður 
hvaða stærð prent verk efni þurfi að 
vera í til að hægt sé að leita til fyrir-
tækisins. „Það kostaði alltaf sitt að 
keyra upp prent vél með öllu til-
heyrandi. Þá var staðan oft þannig 
að tíu þúsund einingar voru nóg en 
þrjá tíu þúsund var hag kvæmara 
vegna þess að það kostaði því sem 
næst það sama. Þetta á ekki jafn 
mikið við í dag.“ 

ÁRATUGA REYNSLA

„Innan Vöru merkingar er gríðar-
lega mikil þekking og reynsla sem 
verður til við sam skipti okkar við-
skipta vina og ára tuga reynslu af 
lím miða fram leiðslu,“ segir Kol-
beinn Guð jóns son, fram leiðslu-
stjóri Vöru merkingar. „Við erum 
í miklu sam starfi við aug lýsinga-
stofur á frum stigi vöru hönnunar 
og þar komum við með ráð gjöf til 
dæmis varðandi efnis notkun. Oft 
eru kröfur um merkingar strangar 
til dæmis í mat væla iðnaði og lyfja-
iðnaði. Við leggjum mikið upp úr 
því að vera með allt slíkt í lagi og 
það er dæmi um þá ráð gjöf sem 
við veitum,“ segir Kol beinn. Hann 
bendir á að undan farið hafi krafa 
markaðsins um aukin rekjan leika 
aukist sem um leið geri auknar 
kröfur til um búða og merkinga. 
„Þunginn á upp lýsinga gjöf er 
alltaf að aukast,“ skýtur Rafn inn. 

„Mat væla um búðir þurfa að hafa 
næringar töflu, inni halds lýsingu og 
oft rekjan leika. Þetta er það sem við 
erum alla daga að gera. Það sparar 
auð vitað mikla peninga að gera 
þetta rétt frá upp hafi,“ segir Rafn. 

Vöru merking þjónustar lyfja-
markað í miklu mæli. Þar má nefna 
ál þynnur í pillu spjöld sem Vöru-
merking prentar. - Í lyfja iðnaði 
er gríðar leg krafa til rekjan leika 
og ná kvæmni, hvernig er öðru-
vísi að vinna fyrir lyfja iðnað en 
al mennan smá sölu markað? „Eins 
og mat væla iðnaðurinn þá gerir 
lyfja iðnaður gríðar legar kröfur til 
rekjan leika fram leiðslu, að hægt 
sé að sjá hverja lotu og að öll eftir-
fylgni sé tryggð,“ segir Kol beinn. 
„Við tryggjum að öllum verk ferlum 
sé fylgt eftir í hví vetna og erum 
dug leg að kalla eftir út tektum frá 
þeim aðilum sem taka út svona 
starfs semi með hlið sjón af kröfum 
okkar við skipta vina.“ Rafn bendir 
á að aðrir við skipta vinir njóti 
á vinnings af nánu sam starfi Vöru-
merkingar við fyrir tæki í lyfja og 
mat væla iðnaði. „Lyfja fyrir tækin 
og svo mat væla fyrir tæki bera höfuð 
og herðar yfir aðra þegar kemur að 
kröfum um verk lags reglur, hús-
næði, vél búnað og þekkingu starfs-
fólks sem og stöðug leika í gæðum 
og fram eiðslu. Allt gagnast þetta 
öðrum við skipta vinum vegna þess 
að gæða staðallinn og vinnu brögðin 
eru að sjálf sögðu tekin upp í fyrir-
tækinu öllu. Lyfja fyrir tækin draga 
vagninn en við erum alltaf á tánum 
og það hefur já kvæð á hrif á alla 
starf semi Vöru merkingar að standa 
undir þessum kröfum.“ 

LEIÐANDI Í UMBÚÐASÖLU

- Starfið þið ein göngu á inn lendum 
markaði eða fram leiðið þið líka 
fyrir er lenda aðila? „Við fram-
leiðum gríðar lega mikið fyrir aðila 
í útlfu tningi,“ segir Rafn. „Við erum 
ekki beint í út flutningi sjálfir en við 
fram leiðum mikið fyrir inn lenda 
aðila sem starfa er lendis,“ svarar 
Kol beinn. Rafn bendir á að ís-
lenskur markaður sé tak markaður 
í stærð. „Það er ekkert laununga-
mál að ís lenskur markaður er af 
á kveðinni stærð og mettast fljótt. 
Við höfum fjár fest tölu vert í nýjum 
vél búnaði og erum að horfa á að 
okkar vöxtur liggur meðal annars í 
því að sækja út með okkar þjónustu 
og við erum að eins búnir að því.“ 
Kol beinn bendir á að fyrst um sinn 
sé vöxtur í að sækja aftur heim 
fram leiðslu fyrir inn lendan markað 
sem hefur hingað til verið fram leidd 

er lendis. „Vöru merking hefur alla 
sína tíð verið leiðandi í um búða-
lausnum og í gegnum tíðina höfum 
við sótt vörur sem eru fram leiddar 
er lendis heim. Ég held að þar liggi 
okkar vöxtur. Við höfum verið að 
fjár festa í tækjum til þess að geta 
þjónu stað slík verk efni. Það er auð-
vitað á kveðinn vaxtar broddur þar.“ 

RAÐIRNAR ÞÉTTAR

- Hvernig hefur tekist að takast á 
við samdrátt hrunsins? „Fyrst eftir 
hrun varð mikill samdráttur og varð 
að grípa til róttækra aðgerða,“ segir 
Rafn. „Hins vegar efldist innlend 
framleiðsla að vissu leiti og fólk 
þétti raðirnar, fannst okkur að fólk 
valdi frekar innlenda framleiðslu.“ 
Rafn bendir á að Vöru merking starfi 
raunar í mat væla iðnaði og þar hafi 
neyslu venjur fólks breyst en ekki 
endi lega með þeim hætti að á hrifin 
hafi verið mikil á Vöru merkingu. 
„Þú talar um hrunið og neyslu-

mynstur. Við tókum eftir því að fólk 
var að flytja sig úr dýrari vöru yfir 
í þá ó dýrari en hún er eftir sem 
áður í um búðum. Það er kannski 
þess vegna sem við merktum ekki 
mikinn mun.“ 

VÖRUÞRÓUN

- Hvað er það sem fær fyrir tæki 
til að leita til ykkar? „Vegna þess 
að fólki vantar merkingar á sína 
vöru. Raunar er það ekki flóknara 
en það,“ segir Kol beinn. „Lím miðar 
eru ein föld leið til þess.“ - Eru 
fyrir tæki að koma til ykkar á frum-
stigum þegar þau eru í vöru þróun 
eða er al gengara að þau komi til 
ykkar þegar varan er raunar til-
búin til að fara á markað? „Það má 
segja að bæði séu til fellið. Vöru-
merking er þekkingar fyrir tæki 
og hér er mikil kunn átta innan-
dyra. Okkar þjónusta getur falið í 
sér ráð gjöf frá okkur. Við þekkjum 
um búðir og vitum hvað virkar úti 

á markaði. Fyrir tækin sem versla 
við okkur vilja auð vitað að þeirra 
vara virki. Bak við lím míða t.d. eru 
alls kyns fræði. Í pappírnum eða 
plastinu þarf að vera rétt hrá efni 
og réttir eigin leikar. Límið þarf að 
vera rétt svo miðinn tolli á vörunni 
og í sumum til vikum þarf að vera 
hægt að fjar lægja lím miðann,“ 
segir Kol beinn og bætir við að það 
aukist að fólk leiti sér ráð gjafar. 
„Við fáum til okkar fólk sem er á 
frum stigi vöru þróunar og jafn vel 
að stofna fyrir tæki sjálft. Eins og 
áður kom fram þá vinnum við náið 
með aug lýsinga stofum. Þar veitum 
við ráð varðandi um búðir, hráfefni 
og hvaða upp lýsingar verða að vera 
á vörunni. Oftar en ekki er betra að 
við komum snemma að ferlinu.“ 

HAGKVÆMNI FYRIR 
VIÐSKIPTAVINI

- Oft er fólk sem er að huga að því 
að stofna eigin rekstur ó öruggt 
með að leita til fyrir tækja eins 
og ykkar á frum stigi. Þið eruð þá 
væntan lega þolin móð fyrir slíku? 
„Vissu lega og við teljum að við 
getum skapað mikla hag kvæmni 
með því ein mitt að koma snemma 
inn í ferlið. Við getum örugg lega 
bent á hag kvæmari leið í fram-
leiðslu og notkun um búða. Það er 
það sem við leggjum á herslu á; að 
efla þekkinguna innan dyra. Vöru-
merking leggur mikið upp úr því 
að sækja þekkingu er lendis enda 
teljum við að reynslan sé dýr mæt. 
Hún hjálpar okkur að halda okkur 
í takt við tímann og tryggir að við 
séum með á nótunum um nýjar 
leiðir og nýja tækni.“ 

Árið 2013 var starf semi Vöru-
merkingar flutt í sér hannað hús-
næði að Suður hrauni 6 í Garða-
bæ. Hluti af fram leiðslu salnum er 
einungis fyrir fram leiðslu á um-
búðum fyrir mat væli og lyf og er 
hann lokaður af frá annarri fram-
leiðslu. Í þeim sal eru loft skipti 
mun örari og fram leiðslan upp-
fyllir ströngustu skil yrði lyfja- og 
mat væla eftir lits. Starfs fólk Vöru-
merkingar hafa langa reynslu á 
sviði hönnunar og prentunar. Í sam-
vinnu við við skipta vini er sí fellt 
verið að leita nýrra lausna. Fyrir-
tækið er mjög tækni vætt og starfs-
fólk fylgist vel með nýjungum.

Þekking og reynsla er söluvara 
Vörumerkingar

SLEGGJAN - FRÉTTABLAÐ UM IÐNAÐ   - AUGLÝSINGASÍMI: 578-1190 - AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

KYNNING
VÖRUMERKING

„Innan Vöru merkingar 
er gríðar lega mikil 
þekking og reynsla 
sem verður til við 
sam skipti okkar við
skipta vina og ára tuga 
reynslu af lím miða
fram leiðslu.“

Starfsfólk Vörumerkingar

Guðlaugur Karl Karlsson að hefja framleiðslu á límmiðum.

Arnold Björnsson að vinna í forvinnslu prentverks.



Í nærri 70 ár hefur Danfoss framleitt breiða línu af stjórn- og gæslubúnaði og 
byggir því á mikilli reynslu í þróun og framleiðslu á iðnaðarstýringum eins og 
hita- og þrýstinemum, hita- og þrýstistillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, 
segullokum og fl. 
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Stjórn og gæslubúnaður til 
notkunar á sjó og landi

• Hitaliðum 
• Þrýstiliðum
• Hitanemum
• Þrýstinemum
• Segullokum   
• Segulloka- 

spólumum

• Mótorrofum
• Yfirálags- 

vörnum
• Tímaliðum    
• Mjúkræsum
• Og fl.

Bjóðum 
mikið úrval af
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„Í febrúar síðastliðnum greiddu 
erlendir ferðamenn næstum 7,9 
milljarða kr. með greiðslukortum 
sínum hér á landi, sem er 39,1% 
hærri upphæð en í sama mánuði 
í fyrra,“ segir í tilkynningu 
Rannsóknarseturs verslunarinnar 
sem birt var á dögunum. „Af þeirri 
upphæð vörðu ferðamennirnir 
rúmum tveimur milljörðum króna í 
skipulagðar ferðir á vegum ýmissa 
ferðaþjónustuaðila sem tengjast 
náttúruskoðun.“

Aukning hefur orðið í útgjöldum 
ferðamanna vegna skipulagðrar 
náttúruskoðunar. „Þannig var 
erlend kortavelta í skipulagðar 
ferðir 87,3% meiri í febrúar en í 
sama mánuði í fyrra. Þarna er um 
að ræða fjölbreytta þjónustu fyrir 
ferðamenn eins og rútuferðir með 
leiðsögn, jöklaferðir, útsýnisferðir, 
hvalaskoðun, fljótasiglingar og 
aðrar sambærilegar skipulegar 
ferðir.“ Sú breyting hefur orðið 
undanfarið að þessi tegund 
ferðaþjónustu veltir mun hærri 
upphæðum en gistiþjónusta, sem 
fram að þessu hefur verið sá liður 
ferðaþjónustunnar sem erlendir 

ferðamenn hafa greitt mest fyrir 
með kortum sínum. „Samt sem áður 
nam erlend kortavelta fyrir gistingu 
rúmum 1,5 milljarði króna í febrúar 
sem er 46,7% hærri upphæð en í 
febrúar í fyrra. “

Hver erlendur ferðamaður 
greiddi að jafnaði með greiðslukorti 
sínu fyrir um 112 þús. kr. í febrúar 
sem er 3,5% hærri upphæð en í 
febrúar í fyrra. 

Með því að leiðrétta þessa 
upphæð fyrir verðlagsbreytingum 
síðustu 12 mánaða nam hækkunin 
2,7% á milli ára. Ferðamenn frá 
Sviss keyptu að jafnaði fyrir hæstu 
upphæðir með greiðslukortum eða 
234 þús. kr. á hvern ferðamann að 
jafnaði. Spánverjar fylgja þar fast á 
eftir með 217 þúsund krónum. 

Velta eftir þjóðernum ræðst 
meðal annars af því hversu löng 
dvölin hér á landi er og hvort 
greitt hafi verið fyrir ferðina áður 
en komið er til landsins auk þess 
sem mismunandi er í hve miklu 
mæli ferðamenn greiða með 
greiðslukortum. 

Aldrei fór ég suður, rokkhátíð 
alþýðunnar fer fram á Ísafirði 
helgina 3. - 4. apríl næstkomandi. 
Hátíðin hefur fyrir löngu fest sig í 
sessi. Hátíðin var fyrst haldin árið 
2004 og hefur farið fram árlega 
síðan. Í upphafi var um eitt kvöld 
að ræða, ekkert endilega var lagt 
upp með verkefni sem átti að 
endurtaka að ári. En hátíðin sló í 
gegn og ekki var aftur snúið, þetta 
varð árlegur viðburður sem kominn 
var til að vera, vatt svo upp á sig og 
hefur stækkað jafnt og þétt.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
standa fyrir heimkomuhátíð í 
tilefni og meðfram Aldrei fór ég 
suður. „Á heimkomuhátíðinni er 
stefnt á að kynna sveitarfélögin 
á norðanverðum Vestfjörðum og 
þau tækifæri sem hér bjóðast. 

Fyrirtæki og félagasamtök kynna 
sína starfsemi, boðið verður upp 
á fyrirlestraröð þar sem finna má 
áhugaverð erindi um sjávartengt 
nám, atvinnutækifæri, auðlindir 
náttúrunnar og nýsköpun á 
svæðinu,“ segir á vef Samtakanna. 
Heimkomuhátíðin fer fram 
laugardaginn 3. apríl, á upphafsdegi 
hátíðarinnar, í Háskólasetrinu á 
Ísafirði. 

Birna Jónasdóttir, Ísfirðingur 
og rokkstjóri, segir í samtali við 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi 
að hún vonist til þess að slík 
heimkomuhátíð nái að vekja athygli 
og áhuga hjá gestum hátíðarinnar, 
brottfluttum Vestfirðingum sem 
og nemum sem enn eru að gera 
upp huga sinn um hvar framtíðar 
heimilið verður.

Virkjum hæfi leikana - alla 
hæfi leikana, er sam starfs verk efni 
Vinnu mála stofnunar, Ör yrkja-
banda lags Ís lands og Lands sam-
takanna Þroska hjálp, sem hefur 
það að mark miði að skapa störf 
fyrir at vinnu leit endur með skerta 
starfs getu. Verk efnið sem er byggt 
upp með svipuðum hætti og ön-
nur slík verk efni sem Vinnu mála-
stofnun hefur staðið fyrir undan-
farin ár svo sem Liðs styrkur og 
sumar störf fyrir náms menn. 

Í verk efninu felast mögu leikar á 
stuðningi við ráðningu á starfs fólki 
frá starfs ráð gjöfum Vinnu mála-
stofnunar. Með hverjum ráðningar-
samningi geta launa greið endur 

fengið endur greiddan hluta af 
launum og launa tengdum gjöldum 
í sam ræmi við vinnu samninga ör-
yrkja. 

Gerður er þrí hliða samningur 
milli at vinnu rek enda, starfs manns 
og Trygginga stofnunar ríkisins. Há-
marks endur greiðsla af launum og 
launa tengdum gjöldum er 75% í 
tvö ár og lækkar síðan um 10% á 
ári þar til 25% endur greiðslu er 
náð. Þá er endur greiðslu hlut fallið 
ó tíma bundið. Ráðningar fyrir komu-
lag er eins og al mennt gerist og er 
vinnu samningur ör yrkja ó tengdur 
ráðningar samningi. 

Ráð gjafar Vinnu mála stofnunar 
munu eiga sam starf við þá vinnu-

staði sem hafa á huga á að ráða til 
sín at vinnu leit endur með til liti 
til undir búnings fyrir starf og um 
annan þann stuðning sem vinnu-
staðirnir telja sig þurfa. 

Vinnu mála stofnun opnaði sér-
stakt vef svæði á heima síðu sinni, 
þar sem tengi liðir vinnu staða ríkis 
og sveitar fé laga geta skráð þau 
störf sem eru laus, hvaða hæfnis-
kröfur þarf að upp fylla, vinnu tíma, 
starfs fyrir komu lag og fleira. 

Nánari upp lýsingar á vef vinnu-
mála stofnunar, vinnumala stofnun.is.

Rokkhátíð alþýðunnar í tólfta sinn Er þitt fyrirtæki í 
starfsmannaleit?

Tæplega átta milljarða kortavelta hjá 
erlendum ferðamönnum í febrúar

Mynd Mees Dekker CC BY-SA 3.0
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Sex af hverjum tíu fyrirtækjum 
tilkynna viðskiptavinum ekki 
sérstaklega um verðhækkanir 
á vöru og þjónustu, samkvæmt 
könnun sem Capacent hefur 
gert fyrir forsætisráðuneytið. 

„Sérfræðinganefnd á vegum 
stjórnarráðsins leggur til, að 
seljendur verði skyldaðir til 
að tilkynna verðhækkanir á 
samningsbundinni vöru og 
þjónustu með góðum fyrirvara 
enda séu sjálfvirkar verðhækkanir 
oft framkvæmdar án þess að 
raunverulegur kostnaðarauki búi 
að baki,“ segir í fréttatilkynningu 
forsætisráðuneytisins. 

Hluti af starfi verðtrygginganefndar
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
forsætisráðherra skipaði þann 9. júlí 
2014 nefnd um leiðir til að sporna 
gegn sjálfvirkum vísitöluhækkunum. 
Nefndin var skipuð í kjölfar 
skýrslu sérfræðingahóps um 
afnám verðtryggingar af nýjum 
neytendalánum frá janúar 2014. 
Sá hópur var skipaður í kjölfar 
þingsályktunar um aðgerðir vegna 

skuldavanda heimila hér á landi. 
Einn liður aðgerðaáætlunarinnar 
laut að myndun sérfræðingahóps 
um afnám verðtryggingar 
af neytendalánum. Vinnan 
byggði ennfremur á vinnu 
Verðtrygginganefndarinnar sem 
skipuð var árið 2010 og skilaði 
klofin skýrslu árið 2011. Þeirri 
nefnd var ætlað að kanna forsendur 
verðtryggingar á Íslandi, meti 
kosti og galla þess að dregið verði 
úr vægi verðtryggingar í íslensku 
fjármálakerfi og hvaða leiðir eru 
hagfelldastar í því skyni. Nefndin 
skoði á heildstæðan hátt áhrif 
verðtryggingar á lántaka og 
lánveitendur.

RÓTGRÓINN HUGSUNARHÁTTUR

Í skýrslu sérfræðihóps um 
afnám verðtryggingar á nýjum 
neytendalánum frá júlí 2014 segir: 

„Hópurinn er þeirrar skoðunar að 
nauðsynlegt sé að stemma stigu 
við þeim rótgróna hugsunarhætti 
verðtryggingar sem einkennt hefur 
íslenskt hagkerfi umfram flest 
önnur á undanförnum áratugum. 

Má þar m.a. nefna sjálfvirkar 
hækkanir á vörum og þjónustu 
vegna verðbólgu og ýmsar tegundir 
verðtryggðra skammtímasamninga, 
svo sem verktakasamninga og 
þjónustusamninga. Sama gildir 
um verðlagshækkanir í opinberum 
gjaldskrám, m.a. samkvæmt þar til 
gerðu frumvarpi sem lagt er fram 
árlega. Slíkar sjálfvirkar hækkanir 
kynda undir verðbólgu og hækka 
þar af leiðandi verðtryggðar skuldir 
með beinum hætti og óverðtryggðar 
skuldir með óbeinum. Það bitnar svo 
aftur sérstaklega á heimilunum þar 
sem þau eru stærstu lántakendur 
verðtryggðra skulda. Stöðugleiki í 
þjóðarbúskapnum, sem einkum felst 
í að sporna gegn verðbólgu umfram 
verðbólgumarkmið Seðlabanka 
Íslands, er forsenda fyrir jákvæðri 
hagþróun til framtíðar.”

HELMINGUR SAMNINGA

Í kjölfar þessarar niðurstöðu var 
ráðist í könnun á því sem kallað 
er „sjálfvirkar verðbreytingar“ 
með skipan nefndar á vegum 
forsætisráðuneytisins. Við 
kortlagningu á umfangi sjálfvirkra 
hækkana í gjaldskrám og 
samningum um vöru og þjónustu 
kom í ljós að um helmingur 
innlendra samninga og aðfanga 
fyrirtækja eru beintengd við 
vísitölu neysluverðs. Það telur 
nefndin verðbólguhvetjandi; „þar 
sem einn undirliður í vísitölu geti 
valdið hækkunum á algjörlega 
óskyldri þjónustu eða vöru. 
Nefndin mælir með því, að sett 
verði skilyrði fyrir verðbreytingum 
í samningssamböndum sem 

tryggi upplýsingaskyldu seljanda, 
takmarki binditíma og auki þannig 
neytendavernd.“

ÞRJÁR LEIÐIR

Nefndin skoðaði þrjár 
mögulegar leiðir til að sporna 
gegn sjálfvirkum hækkunum. 
Bann við vísitölutengingu, stíf 
skilyrði fyrir verðbreytingum í 
föstum samningssamböndum og 
samstarfsátak gegn sjálfvirkum 
verðbreytingum.  Niðurstaða 
hópsins er að mæla með að setja 
skilyrði fyrir verðbreytingum 
í samningssamböndum sem 
tryggja upplýsingaskyldu 
seljanda og takmarka binditíma 
og auka þar með neytendavernd. 
Samfara þessari leið verði farið 
í samstarfsátak í að breyta 
rótgrónu verðtryggingarhugarfari 
landsmanna og hvetja til þess að 
hugað sé vandlega að grundvelli 
verðbreytinga.

HVAÐ MEÐ BANN?

„Fyrsti möguleikinn sem kemur til 
skoðunar þegar spurt er hvernig 
eigi að sporna við sjálfvirkum 
vísitöluhækkunum er hvort ekki sé 
einfaldlega hægt að banna þær. Bann 
við sjálfvirkum verðhækkunum 
myndi þá líklega leiða til þess að 
semja þyrfti um verðhækkanir í 
langtímaskuldbindingum fyrirfram 
eða að semja sérstaklega um 
verðbreytingar á samningstímanum. 
Slíkt gæti verið til þess fallið að auka 
verðvitund og efla samkeppni,“ segir 
í skýrslu nefndarinnar. Við athugun 
á þeim möguleika hafði nefndin 
tvær útfærslur í huga; altækt eða 
sértækt bann sem næði aðeins til 
samninga í neytendaviðskiptum. 

„Nú er lagt bann við verðtryggingu 
sparifjár og lánsfjár vegna innlána 
sem bundin eru til skemmri tíma 
en þriggja ára og útlána þar sem 
lánað er til skemmri tíma en fimm 
ára. Þess ber að geta að OECD hefur 
ítrekað gert athugasemdir við þessa 
takmörkun í úttektum sínum um 
Ísland og telur enga skynsamlega 
réttlætingu vera fyrir slíkum 
takmörkunum.“ Nefndarmenn 
virðast ekki hafa tekið vel í 
hugmyndir um bann „enda fæli slík 
ráðstöfun í sér víðtæka skerðingu 
á samningsfrelsinu og erfitt að 
rökstyðja nauðsyn þess að grípa 
til svo afdrifaríkra ráðstafana.“ Þá 
er bent á að málefnaleg sjónarmið 
geta verið fyrir því að verðákvæði 
langtímasamninga séu verðtryggðir.

STÍFARI REGLUR OG SAMSTARF

Annar kostur sem nefndin ræddi er 
að sett yrðu skilyrði fyrir því með 
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Sex af tíu fyrirtækjum gera verðbreytingar 
án tilkynningar til viðskiptavina

- Sveitarfélögin stór sökudólgur í þensluhvetjandi hækkunum
- Rótgróinn hugsunarháttur ýtir undir sjálfvirkar hækkanir
- Skýrari reglur og aukið samstarf til að vinna bót á máli

Johannes Jansson/norden.org

„Hópurinn er þeirrar skoðunar að 
nauðsynlegt sé að stemma stigu við þeim 
rótgróna hugsunarhætti verðtryggingar sem 
einkennt hefur íslenskt hagkerfi umfram 
flest önnur á undanförnum áratugum. “

„Fyrsti möguleikinn 
sem kemur til 
skoðunar þegar 
spurt er hvernig 
eigi að sporna 
við sjálfvirkum 
vísitöluhækkunum 
er hvort ekki sé 
einfaldlega hægt að 
banna þær.“
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hvaða hætti mætti framkvæma 
verðbreytingar milli aðila í 
samningsambandi. Hér er um að 
ræða vægara úrræði til að draga 
úr sjálfvirkum vísitöluhækkunum 
miðað við algert bann og meðalhófs 
frekar gætt. Í dag er staðan sú að 
ekki eru í gildi neinar reglur um 
að seljendum beri að tilkynna 
neytendum sérstaklega um 
hækkanir á viðskiptasamningum. 
Þá eru engin lagaákvæði sem 
tryggja neytendum rétt til að segja 
sig frá áður gerðum samningum 
innan ákveðins tíma eða takmarka 
binditíma neytenda við slíkar 
aðstæður. Skilyrði sem sett yrðu sem 
gætu falið í sér ríkar upplýsinga- 
og tilkynningarskyldu um 
verðbreytingar á samningstímabili. 
Nefndin telur að það geti um 
leið ýtt undir betur ígrundaðar 
ákvarðanir um verðbreytingar, 
aukið verðvitund og eflt samkeppni. 

„Þá mætti styðja við samkeppni og 
aukin hreyfanleika viðskiptavina 
með takmörkunum á lengd 
uppsagnarfrests en fyrirmyndir 
að slíku er að finna t.d. í dönskum 
neytendarétti,“ segir í skýrslu 
nefndarinnar.
Þriðja leiðin til þess að sporna gegn 
sjálfvirkum vísitöluhækkunum er 
að höfða til fyrirtækja og opinberra 
aðila með sérstakri herferð þar sem 
hvatt er til bættra vinnubragða 
við verð- og gjaldskrárbreytingar. 

„Aðilar vinnumarkaðarins hafa 
staðið að viðlíka samstarfsátökum 
í tengslum við gerð kjarasamninga 
þar sem fyrirtæki og opinberir 
aðilar hafa verið hvattir til að halda 
aftur af verðhækkunum í þeim 
tilgangi að ná niður verðbólgu 
og verðbólguvæntingum með 
tilheyrandi áhrifum á kaupmátt. 
Ólíkt fyrri samstarfsátökum væri 
hér hins vegar fyrst og fremst 
höfðað til breytts hugarfars 
og vinnubragða við verð- og 
gjaldskrárbreytingar til lengri 
tíma.“

HIÐ OPINBERA STÓR 
SÖKUDÓLGUR

Töluvert er um sjálfvirkar 
verðbreytingar bæði hjá hinu 
opinbera og á almennum markaði. 
Að meðaltali segja fulltrúar 
fyrirtækja tæplega helming 
innlendra samninga og aðfanga 
vera beintengda við vísitölur. Hjá 
sveitarfélögum er einnig mikið 
um bæði sjálfvirkar og hálf 
sjálfvirkar verðbreytingar þar sem 
horft er til breytinga á vísitölu þó 
teknar séu sjálfstæðar ákvarðanir 
hverju sinni. Einnig á þetta við 
um leigufélög þar sem verð eru 
í flestum tilfellum bundin við 
vísitölu. Í skýrslu nefndarinnar 
segir að til að kanna umfang 
sjálfvirkra verðbreytinga hafi verið 
farið í nokkra upplýsingaöflun. „ 
Í fyrsta lagi voru send bréf til 
sveitarfélaga, orkufyrirtækja og 
leigu- og húsnæðisfélaga og óskað 
eftir upplýsingum um það hvernig 
staðið sé að verðbreytingum. Í öðru 
lagi var Capacent fengið til að 
gera könnun á verðbreytingum 
fyrirtækja. Í þriðja lagi áttu 
nefndarmenn samtöl við 
fulltrúa frá Ríkiskaupum 
og Reykjavíkurborg 
til að kanna hversu 
umfangsmiklar sjálfvirkar 
hækkanir væru í 
samningum þeirra.“  Helstu 
niðurstöður úr svörum frá 
sveitarfélögum eru þær að ekki 
er um að ræða að tiltekin gjöld 

séu hækkuð með vísitölutengingu 
samkvæmt lögum. Hins vegar er 
töluvert um það að verðhækkanir 
séu framkvæmdar sjálfvirkt 
með kerfisbundnum hætti m.v. 
vísitölur. Algengt er að gjöld eins og 
byggingaleyfi og gatnagerðargjöld 
hækki sjálfvirkt einu sinni á 
ári m.v. byggingarvísitölu og 
einnig eru leigusamningar oft 
bundnir vísitölu neysluverðs. 
Aðrar gjaldskrárhækkanir taka 
mjög oft mið af breytingum á 
vísitölu neysluverðs. „Í svörum frá 
sveitarfélögunum kemur víða fram 
að ekki sé um beintengingu við 
vísitölu að ræða í ýmsum gjaldskrám 
heldur séu ákvarðanir teknar 
sjálfstætt hverju sinni og þá yfirleitt 
einu sinni á ári þegar bæjarstjórn 
kemur saman og ákveður gjaldskrá 
næsta árs. Það kemur hins vegar 
fram að yfirleitt sé horft til 
breytinga á neysluverðsvísitölu eða 
verðbólguspár fyrir næsta ár og því 
ljóst að þó ekki sé um beintengingu 
að ræða sé töluvert horft til 
breytinga á vísitölu neysluverðs.“

ORKUMARKAÐUR KANNAÐUR

Átta af þeim ellefu fyrirtækjum á 
orkumarkaði svöruðu fyrirspurn 
nefndarinnar. Landsvirkjun selur 
um helming af því rafmagni sem 
unnið er fyrir heildsölumarkað 
á Íslandi. Landsvirkjun selur 
ekki rafmagn í smásölu. Í svari 
fyrirtækisins kemur fram að engin 
formleg gjaldskrá er til vegna sölu 
á rafmagns á heildsölumarkaði. 
Allar hækkanir eru bundnar í 
samninga en að jafnaði eru styttri 
samningar ekki verðtryggðir. 
Orkuveita Reykjavíkur segir í svari 
sínu til nefndarinnar að fyrirtækið 
hafi skuldbundið sig gagnvart 
eigendum og lánadrottnum til 
að láta gjaldskrár fylgja þróun 
verðlags. Nefndin leitaði svara 
hjá sex raforkusölufyrirtækjum. 
Svör bárust frá fjórum þeirra. 
Raforkusala og framleiðsla skal 
skv. lögum vera aðskilin frá 
sérleyfisstarfssemi fyrirtækjanna 
og starfrækja öll fyrirtækin, 
að Rafveitu Reyðarfjarðar 
undanskilinni, sérstök 
raforkusölufyrirtæki sem sjá um 
sölu á raforku til viðskiptavina og 
starfa á samkeppnisgrundvelli. Þrjú 
af fjórum raforkusölufyrirtækjum 
sem svöruðu könnun nefndarinnar 
segja að verð breytist 

með hliðsjón af breytingum á 
orkuverði Landsvirkjunar sem 
taki breytingum skv. vísitölu 
neysluverðs. Eitt fyrirtæki sagði 
mið tekið af markaðsaðstæðum, 
framleiðslukostnaði og 
verðbreytingum samkeppnisaðila 
þegar verðákvarðanir væru teknar. 

HVAÐ TEKUR VIÐ?

Upplýsingaöflun nefndarinnar 
leiddi í ljós að töluvert er um 
sjálfvirkar hækkanir bæði hjá hinu 
opinbera og á almennum markaði. 
Þetta á við um bæði sjálfvirkar og 
hálf sjálfvirkar verðbreytingar þar 
sem horft er til breytinga á vísitölu 
þó teknar séu sjálfstæðar ákvarðanir 
hverju sinni. „Í tilfellum þar sem 
kostnaður fylgir raunverulega 
verðlagsþróun geta sjálfvirkar 
verðhækkanir í einhverjum 
tilvikum átt rétt á sér, til dæmis í 
tilviki leigufélaga sem fjármagna 
fjárfestingu með verðtryggðum 
lánum. Verðhækkanir eru hins vegar 
víða óþarflega sjálfvirkar. Eins og 
sést á svörum frá sveitarfélögum 
og fyrirtækjum er viðtekin venja að 
horfa til vísitölu neysluverðs þegar 
farið er í verðhækkanir í stað þess 
að skoða kostnaðarliði og greina 
þannig þörf fyrir verðbreytingar.“ 
Nefndarmenn virðast sammála 
um að nauðsynlegt sé að auka 
meðvitund meðal fyrirtækja, 
opinberra aðila og neytenda og 
stuðla að ábyrgum verðbreytingum 
sem byggi fyrst og fremst á 
raunverulegu kostnaðarmati 
viðkomandi aðila í stað þess að líta 
með beinum eða óbeinum hætti til 
almennrar verðlagsþróunar aftur 
í tímann líkt og víða tíðkast. „Í 
þessu samhengi er þó brýnt að hafa 
hugfast að óstöðugleiki í almennu 
efnahagsumhverfi með miklum 
gengis- og verðlagssveiflum býr að 
miklu leiti að baki þeirri hefð sem 
hér hefur skapast við að verðtryggja 
eða líta með óbeinum hætti til 
verðlagsþróunar við ákvarðanir um 
verðbreytingar,“ segir í lokaorðum 
nefndarinnar.

Verðtrygging og íslenskt efnahagslíf

áfanginn á þeirri leið að útrýma fyrrgreindum 
rótgrónum verðtryggingarhugsunarhætti 

þjóðarinnar.“

Verðtrygging hefur verið samofin íslensku efnahagslífi í 35 ár. 
Engar hömlur hafa verið settar á verðtryggingu frá árinu 1998 
þrátt fyrir vilja og fyrirheit þar um. Afnám verðtryggingar og 
lágmörkun verðbólguáhrifa er meðal þess sem fjallað er um 
í samstarfssamningi Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. 
Sérfræðinefnd um afnám verðtryggingar af neytendalánum 
er hluti af því loforði. Nýjasta skýrslan sem unnin var af 
nefnd um sjálfvirkar verðbreytingar, sem fjallað er um hér, 
er því liður í endurskipulagningu skulda íslenskra heimila 
og liður í að draga úr áhrifum verðtryggingar á íslenskt 
efnahagslíf.

Sérfræðinefnd um afnám verðtryggingar á nýju 
neytendalánum skoðaði þá leið að afnema verðtryggingu í 
einu skrefi. „Í sögulega óstöðugu hagkerfi hefur íslenskur 
fjármálamarkaður byggst upp á verðtryggingu sem tryggir 
aðgang almennings að langtímafjármagni til húsnæðiskaupa. 
Verðtryggð húsnæðislán mynda þannig undirstöðu að 
íslenskum fjármagnsmarkaði. Ljóst er því að afnám 
verðtryggingar af neytendalánum í einu vetfangi hefði 
víðtæk áhrif,“ segir í skýrslu nefndarinnar, þar sem varað 
er við slíkri aðgerð. „Afnám verðtryggingar á einu bretti 
gerir heimilin berskjölduð fyrir bröttu vaxtahækkunarferli, 
þar sem ólíklegt er að í boði verði lán með föstum vöxtum 
til lengri tíma.“

Athugun á sjálfvirkum hækkunum er því liður í 
endurskipulagningu á íslenskum lánamarkaði og liður í 
að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku efnahagslífi. 
„Sjálfvirkar hækkanir kynda undir verðbólgu og hækka 
þar af leiðandi verðtryggðar skuldir með beinum hætti 
og óverðtryggðar skuldir með óbeinum. Það bitnar 
svo aftur sérstaklega á heimilunum þar sem þau eru 
stærstu lántakendur verðtryggðra skulda. Stöðugleiki 
í þjóðarbúskapnum, sem einkum felst í að sporna gegn 
verðbólgu umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands, 
er forsenda fyrir jákvæðri hagþróun til framtíðar. Afnám 
verðtryggingar á fjárskuldbindingum neytenda er stærsti 
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„Á kvörðun um að ganga í 
Evrópu sam bandið og taka upp 
evru myndi fela í sér heppi legra 
um hverfi til losunar gjald eyris-
hafta á Ís landi,“ sam kvæmt sviðs-
mynda greiningar KPMG sem unnin 
var að beiðni Fé lags at vinnu rek-
enda, Sam taka at vinnu lífsins, 
Al þýðu sam bands Ís lands og Við-
skipta ráðs Ís lands. Niður stöður 
greiningarinnar voru kynntar að 
morgni þriðju dagsins 31. mars. 

„Þótt nú verandi ríkis stjórn telji sig 
ekki hafa pólitískar for sendur til 
að ljúka aðildar við ræðum er afar 
ó skyn sam legt og mis ráðið að fækka 
val kostum Ís lands í peninga málum 
með því að aftur kalla aðildar um-
sóknina,“ segir í á lyktun stjórnar 
fé lagsins frá janúar síðast liðnum. 
„Það þýðir að telji stjórn völd í 
landinu síðar að upp taka evru með 
ESB-aðild sé skyn sam legur kostur 
í peninga málum mun taka mun 
lengri tíma og verða kostnaðar-
samara en ella að taka á ný upp 
við ræður við sam bandið og ná því 
tak marki.“ 

EVRA RAUN HÆFASTI KOSTURINN 

Árið 2012 birti Seðla banki Ís lands 
skýrsluna „Val kostir Ís land í gjald-
miðils- og gengis málum.“ Niður-
staða Seðla bankans var að evra 

væri meðal raun hæfustu kosta 
við losun gjald eyris hafta. Svan-
björn Thor odd sen, ein skýrslu-
höfunda KPMG, sagði um leið og 
niður stöður sviðs mynda greiningar 
KPMG að meðal helstu niður staðna 
skýrslunnar væri að ef stefnt væri 
að upp töku evru yrðu á hrifin af 
losun hafta miklu vægari og síður 
öfga full en ef Ís land hygðist á fram 
búa við krónuna. Um hverfið yrði 
stöðugra vegna minni sveiflna í 
þróun krónunnar, minni verð bólgu 
og stöðugra vaxta stigs. Þá sagði 
Svan björn að trú verðug leiki við af-
nám hafta væri mikil vægur. Með 
upp töku evru við ESB-aðild yrði 
trú verðug leiki ferlisins meiri. Fyrir-
tæki ættu auð veldara með á ætlana-
gerð og á kvarðana töku, inn lend 
fjár festing yrði meiri og draga 
myndi úr brott hvarfi ís lenskra 
fyrir tækja, en í fyrri sviðs mynda-
greiningu KPMG var talin hætta á 
slíku, sér stak lega við hæga losun 
hafta. 

Á ÆTLUN UM LOSUN 
Undan farin tvö ár hefur losun fjár-
magns hafta að mestu verið í formi 
gjald eyris út boða Seðla banka Ís-
lands. Ný verið hefur verið lögð 
aukin á hersla á á ætlun varðandi 
næstu skref við losun fjár magns-
haftanna. Stýri nefnd, sam ráðs nefnd 

þing flokka og ráð gjafa hópur um 
losun hafta hafa verið sett á fót til að 
vinna að á ætluninni. „Með höndlun 
inn láns stofnana í slitameð ferð og 
á hrif þeirra á snjó hengjuna kemur 
til með að skipta veru legu máli 
upp á fram vinduna. Þá er einnig 
mikil vægt að unnið verði eftir trú-
verðugri á ætlun um losun hafta,“ 
segir í skýrslu KPMG.

INN LEIÐING HAFTA 
Fjár magns höft voru inn leidd í 
nóvember 2008 í kjöl far ó venju 
um fangs mikillar banka kreppu í 
októ ber 2008. Minnkandi til trú á 
ís lenskum fjár eignum sem fylgdi 
í kjöl farið skapaði hættu á stór-
felldu út streymi fjár magns með 
háska legum afl eiðingum fyrir gengi 
krónunnar sem þegar hafði lækkað. 
Þar sem efna hags reikningar 
heimila og fyrir tækja ein kenndust 
bæði af mikilli skuld setningu og 
háu hlut falli lána í er lendum gjald-
miðlum og verð tryggðum lánum 
hefði þetta getað hrundið af stað 
stórri hrinu van skila með ó hag-
stæðum afl eiðingum. Höftin sem nú 
eru við lýði tak marka flæði peninga 
en vert er að taka fram að enn er 
vöru- og þjónustu frelsi á Ís landi. 
Bent hefur verið á að upp taka evru 
í kjöl far inn göngu í Evrópu sam-
bandið (ESB) gæti verið heppi leg 

leið að fullri losun fjár magns hafta. 
Það gengur þó á skjön við stefnu 
nú verandi stjórnar flokka sem eru 
al farið á móti inn göngu. 

GREINING KPMG 
Við sviðs mynda greiningu KPMG 
er unnið út frá þeirri for sendu að 
á kvörðun hafi verið tekin um inn-
göngu í Evrópu sam bandið og unnið 
verði að upp töku evru. Val kostir 
í gjald eyris málum voru, eins og 
áður segir, teknir út með ítar legum 
hætti í skýrslu Seðla banka Ís lands 
„Val kostir Ís lands í gjald miðils- 
og gengis málum“. Þar segir meðal 
annars: „Þegar litið er til allra 
þessara þátta virðist tenging við eða 
upp taka evru aug ljósasti kosturinn, 
sé á annað borð á kveðið að tengja 
gengi krónunnar öðrum gjald miðli 
eða að taka hann upp.” Hvað varðar 
ein hliða upp- töku evru segir: „Eins 
og nú standa sakir er ljóst að engir 
samningar verða gerðir um upp-
töku evru nema í gegnum hið skil-
greinda ferli Evrópu sam bandsins.“ 
Sér stak lega var litið til næstu fimm 
ára eftir á kvörðun um upp töku 
evru. Vitnað er til út tektar Al þjóða-
mála stofnunar á aðilda við ræðum 
Ís lands við ESB, sem unnin var að 
beiðni sömu fé laga árið 2013 en 
fjallað er um að komu Evrópu sam-
bandsins að af námi fjár mags hafta 

við inn göngu til vonandi aðilda-
ríkja. „Af nám fjár magns hafta fer 
þó fjarri því að vera eitt hvert nýtt 
mál fyrir til vonandi aðildar þjóðir 
ESB, því það verk efni hefur blasað 
við mörgum fyrrum austan tjalds-
löndum. Árið 1990 var stofnaður 
sér stakur sjóður, svo nefndur Macro-
Financial Assistance Fund (MFA), 
til þess að styðja Evrópu sam bands-
lönd við hafta af nám með lausa-
fjár fyrir greiðslu og/eða bregðast 
við al var legum vand ræðum vegna 
greiðslu flæðis.“

Evrópusambandsaðild og upptaka Evru 
heppilegra umhverfi til losun gjaldeyrishafta

Úr höftum  
með evru?  

Sviðsmynda-
greiningálosun
fjármagnshafta

 

kpmg.is

Sviðsmyndagreiningar KPMG, sem 
unnin var að beiðni Félags atvin-
nurekenda, Samtaka atvinnulífsins, 
Alþýðusambands Íslands og Viðskip-
taráðs Íslands.

Við erum á Facebook

Nordurbik

NORÐURBIK hefur tvær færanlegar malbikunarstöðvar sem einfalt er að flytja hvert á  land sem er án mikillar fyrirhafnar. 

NORÐURBIK býr yfir margra ára reynslu í framleiðslu á malbiki fyrir m.a. flugvelli, götur, bílaplön og stíga.

NORÐURBIK framleiðir kalt viðgerðarmalbik sem hefur m.a. reynst mjög vel til holuviðgerða.

Norðurbik ehf · Ægisnesi 2 · 603 Akureyri · nordurbik@simnet.is · 896 1334 · 896 1390
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PÖKKUNARLAUSNIR
ALLT Á EINUM STAÐ FYRIR ATVINNUMENN OG HEIMILI

• Kassar og öskjur
• Arkir og pokar
• Bakkar og filmur

• Pökkunarvélar
• Hnífar og brýni
• Einnota vörur o.fl.

• Aðgöngumiðar
• Límmiðar 
• Plastkort

Skoðaðu vörulistann okkar á www.samhentir.is

LÍMMIÐAR • PLASTKORT
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Hagnaður mun aukast 
eða standa í stað, sem hlut-
fall af veltu árið 2015, að 
mati meiri hluta stjórn enda 
í könnun Sam taka at vinnu-
lífsins og Seðla banka Ís-
lands um stöðu og fram tíðar-
horfur stærstu fyrir tækja 
landsins. Mun fleiri stjórn-
endur telja að nú verandi að-
stæður í at vinnu lífinu séu 
góðar en að þær séu slæmar, 
en flestir telja þær hvorki 
góðar né slæmar. Væntingar 
um að þær fari batnandi eru 
minni en áður. Nægt fram-
boð er af starfs fólki en helst 
skortir það í flutningum og 
ferða þjónustu og byggingar-
starf semi. Stjórn endur gera 
ráð fyrir lítils háttar fjölgun 
starfs manna næstu sex 
mánuði. 

AÐ STÆÐUR GÓÐAR 

Stjórn endur telja al mennt að að-
stæður í at vinnu lífinu séu góðar 
og er það jafn gott og mat þeirra 
var á árinu 2007. 52% stjórn enda 
telja að stæður í at vinnu lífinu 
hvorki vera góðar né slæmar, 41% 
telur þær góðar en 6% slæmar. Í 
öllum at vinnu greinum telja fleiri 
stjórn endur að stæður vera góðar 
en slæmar og er matið já kvæðast 
í verslun og þjónustu en lakast í 
byggingar starf semi og iðnaði. 40% 
stjórn enda búast við að hagnaður, 
sem hlut fall af veltu, verði meiri á 
þessu ári en árið 2014, helmingur 
að hann verði ó breyttur en rúm lega 
10% að hann verði minni. Hlut fall 

þeirra sem telja að hagnaður aukist 
hefur hækkað tölu vert frá síðustu 
könnun. 

Minni bjart sýni á næstu sex mánuði 
Sú breyting hefur átt sér stað milli 
kannana að mat stjórn enda á nú-
verandi að stæðum er betra en á að-
stæðum eftir sex mánuði. Það hefur 
ekki gerst síðan í desember 2007, 
sbr. með fylgjandi mynd, sem sýnir 
svo nefnda vísi tölu efna hags lífsins. 
Þrátt fyrir það telja 40% þeirra 
að stæður verða betri, tæp lega 
helmingur að þær verði ó breyttar, 
en rúm lega 10% að þær verði verri. 
Stjórn endur búast við að stýri vextir 
Seðla bankans verði 5,6% eftir 12 
mánuði en þeir eru nú 5,25%. Þetta 
er 0,3% lægra en í síðustu könnun. 

VÆNTA 3,0% VERÐ BÓLGU 

Mið gildi væntinga stjórn enda um 

verð bólgu næstu 12 mánuði er 3,0%, 
sem er um 0,5% hærra en í síðustu 
könnun, en að meðal tali eru verð-
bólgu væntingarnar 2,7%. Tæp 
60% stjórn enda eiga von á því að 
verð á vöru og þjónustu eigin fyrir-
tækja á innan lands markaði verði 
ó breytt næstu sex mánuði, tæp 
40% búast við að það hækki en 5% 
að það lækki. Að jafnaði er búist 
við 1,2% verð hækkun á vöru og 
þjónustu fyrir tækjanna á næstu sex 
mánuðum og 1,7% hækkun að fanga. 
Búist er við 0,5% verð hækkun vöru 
og þjónustu á er lendum markaði. 

NÆGT FRAM BOÐ AF STARFS FÓLKI 

Skortur á starfs fólki er ekki til-
finnan legur að mati stjórn enda sem 
er svipuð niður staða og í undan-
förnum könnunum. 83% stjórn-
enda telja nægt fram boð af starfs-

fólki en 17% að það sé skortur. 
Skorturinn er mestur í byggingar-
starf semi og ferða þjónustu, þar sem 
30% stjórn enda telja skort ríkjandi, 
en minnstur í sjávar út vegi og fjár-
mála þjónustu þar sem 10% stjórn-
enda telur skort vera á starfs fólki. 
Hjá fyrir tækjunum í könnuninni 
starfa 31 þúsund starfs menn. 21% 
stjórn enda sjá fram á fjölgun starfs-
manna á næstu sex mánuðum, 13% 
sjá fram á fækkun en 67% búast við 
ó breyttum fjölda. Þegar svör stjórn-
enda eru vegin saman með starfs-
manna fjölda fyrir tækjanna fæst 
að starfs manna fjöldi þeirra í heild 
muni vaxa um 350 eða um 0,3% á 
næstu sex mánuðum. Mest fjölgun 
er á formuð í flutningum og ferða-
þjónustu, þar á eftir í iðnaði og 
þjónustu en minnst í verslun. Í fjár-
mála starf semi eru ekki á formaðar 
breytingar á starfs manna fjölda. 

AUKIN EFTIR SPURN INNAN LANDS 
OG ER LENDIS 
Helmingur stjórn enda býst við 
aukinni eftir spurn á innan lands-
markaði á næstu sex mánuðum, 
46% að hún standi í stað en einungis 
4% að hún minnki. Svipað gildir 
um er lenda eftir spurn þar sem 46% 
búast við því að hún aukist, 50% 
að hún verði ó breytt og 4% að hún 
minnki. 
Fjár festingar fyrir tækjanna 
munu aukast á árinu sam kvæmt 
könnuninni. 30% stjórn enda sjá 
fram á auknar fjár festingar, 18% 
að þær minnki og 52% að þær 
verði svipaðar og árið 2014. Þetta 
bendir til meiri at vinnu vega fjár-
festinga en um langt ára bil, þar 
sem fjár festinga vísi tala at vinnu-
lífsins hefur ekki verið hærri frá 
árinu 2005. Lang mest aukning fjár-
festinga er á ætluð í flutningum og 
ferða þjónustu. 

AÐ FERÐA FRÆÐI 
KÖNNUNARINNAR 

Sam tök at vinnu lífsins eru í sam-
starfi við Seðla banka Ís lands um 
reglu bundna könnun á stöðu og 
fram tíðar horfur stærstu fyrir tækja 
á Ís landi. Könnunin er gerð árs-
fjórðungs lega og er fram kvæmdin 
í höndum Gallups. Að þessu sinni 
var könnunin gerð á tíma bilinu 19. 
febrúar til 10. mars 2015 og voru 
spurningar 19. Í úr taki voru 450 
stærstu fyrir tæki landsins (miðað 
við heildar launa greiðslur) og 
svöruðu 269 þeirra þannig að svar-
hlut fall var 60%.

Stjórnendur vænta hlutfallslega meiri hagnaðar árið 2015



IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

Fjöldi Íslendinga á sér draum um að eignast sumarbústað á unaðsreit í sveitum landsins enda er yndislegt að geta notið náttúrunnar í  
faðmi fjölskyldunnar. Sprotinn á rætur sínar í þeirri hugmynd  að geta boðið fólki falleg, íslensk hús í viðráðanlegri stærð með góða  
viðbyggingar- og útfærslumöguleika. Sprota húsin eiga sér rætur í byggingasögulegum menningararfi Íslands og þegar vandað er til 
verka skapar samspil manngerðs umhverfis og náttúru góða upplifun.

Léttir er fjölnota þjónustuhús sem smíðuð eru í nokkrum útfærslum. Þau má nota sem salernis-, þvotta-, sturtu-, gisti- og 
afgreiðsluhús eða geymslu. Húsið fellur vel að íslensku umhverfi og þau geta staðið stök eða nokkur sambyggð. Húsin eru 
byggð upp á einingum sem smíðaðar eru við kjöraðstæður inn á verkstæði og klædd að innan með sterkum  
endingagóðum harðplastplötum sem auðvelt er að þrífa.

Þjónustuhús sem falla vel að íslensku umhverfi

Úr draumum og vonum er lífið ofið

Þjónustuhúsin okkar
Frábær fyrir allar tegundir ferðaþjónustu!

Léttir
Fjölnota þjónustuhús

Sproti

Úr draumum og vonum
er lífið ofið.

Þjónustu- og frístudahús

Gluggasmíði

Útihurðir
Ýmsar gerðir

Gluggagerðin ehf.   Súðarvogur 3-5     105 Reykjavík     Sími : 566-6630  www.gluggagerdin.is

Við gerum tilboð í glugga og hurðir og sérsmíðum samkvæmt óskum. Einnig sjáum við um úrtekningu og ísetningu nýrra glugga og hurða. 

Gamli glugginn úr - nýji glugginn í

Gluggagerðin sérhæfir sig í nýsmíði á 
gluggum og hurðum, ásamt ísetningum. 
Smíðum jafnframt ný opnanleg
fög í eldri glugga sé um 
það að ræða. 

Höfum mikla reynslu í sérsmíði 
svala- og útihurða.

Hafðu samband og við metum 
ástandið.
Sími 566 6630

Gamli glugginn úr,
nýi glugginn í
...svo einfalt er það

Gamli glugginn úr,
nýi glugginn í
...svo einfalt er það
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SPARAÐU BENSÍN!
Metan uppfærðu bílinn þinn

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas International srl, einum 
þekktasta framleiðanda á gas búnaði fyrir bifreiðar í Evrópu.

Leitið tilboða í búnað og ísetningu – sparið með Metan
Lán til allt að 48 mánaða

Velras.is • Sími: 555 6670 • Álhella 4ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál

IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA 
VELFERÐAR

IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfjörður • Sími 470 7700

Samfélagsstyrkir Alcoa Fjarðaáls 
– haustúthlutun
Frestur til að sækja um samfélagsstyrki hjá Alcoa Fjarðaáli rennur út 
10. september næstkomandi.  

Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu fyrirtækisins www.alcoa.is.

Það er stefna fyrirtækisins að styrkja fyrst og fremst verkefni á Austur-
landi. Sérstök úthlutunarnefnd fjallar um umsóknirnar og er stefnt að 
úthlutun í október.IÐNAÐUR UNDIRSTAÐA VELFERÐAR
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Velta bíl greina árið 2014 nam 
99,3 milljörðum kr. og jókst um 16 
% frá fyrra ári. Þetta kemur fram 
í Ár bók bíl greina sem birt var á 
dögunum. Hlutur bíl greina í lands-
fram leiðslu var um 1% árið 2013 og 
hélst ó breyttur frá síðustu tveimur 
árum þar á undan. Til saman burðar 
var hlutur sjávar út vegs sama ár 
10% og hlut fall al menns iðnaðar, 
að frá talinni fisk vinnslu, 9,7%. 

Bíl greinar eiga tölu vert í land með 
að ná sama um fangi í lands fram-
leiðslu eins og á upp gangs árinu 
2005 þegar hlut fallið var næstum 
tvö falt hærra en það var fimm 
árum síðar. „Samt sem áður hafa 
bíl greinar verið að rétta hlut sinn 
eftir hrun efna hags lífsins þegar 
hlut fallið féll í 0,5% af lands-
fram leiðslu. Þess ber þó að geta að 
hlut fall ein stakra at vinnu greina í 
lands fram leiðslu getur sveiflast þó 
svo að um fang við komandi greinar 
sé stöðugt. Sveiflurnar geta t.d. 
ráðist af því að sumar at vinnu-
greinar vaxa hlut falls lega meira en 
aðrar,“ segir í Ár bókinni. 

AUKIN SALA Á HJÓL BÖRÐUM 
EN SAM DRÁTTUR Í SMUR OLÍU 

Árið 2014 voru fluttir inn bíla vara-
hlutir að verð mæti 4,1 milljarðar 
kr. sem er raunaukning um 5,7% 
frá árinu áður. Þá var verð mæti 
inn fluttra hjól barða á árinu 3,4 
milljarðar kr. sem var 10% aukning 
frá 2013 að raun virði. Smur olíu inn-
flutningur nam 1,5 milljarði kr. og 

minnkaði um 10% frá árinu áður 
að raun virði. „Við hrun efna hags-
lífsins varð mikill sam dráttur í sölu 
hjól barða eins og sjá má á línu ritinu 
hér að neðan. Endur nýjunar var því 
þörf eins og kemur fram strax 2011 
og nú hefur inn flutningurinn náð 
sama magni og árin fyrir hrun. Inn-
flutningur á hjól börðum árið 2014 
var 77% meiri en árið 2009 þegar 
sam drátturinn var sem mestur. Því 
ætti bíla floti lands manna að vera 
nokkuð vel dekkjaður. Þá er at-
hyglis vert að sala á smur olíu jókst 
við hrunið og hefur svo dregið úr 
henni um fimmtung. Árið 2014 var 
20% minni inn flutningur á smur-
olíu en árið 2009 þegar hann var 
sem mestur.“ 

MEST FJÖLGUN Í VARA HLUTA-
VERSLUNUM FRÁ HRUNI 

Í lok árs 2014 voru skráð 825 bíl-
greina fyrir tæki í landinu. Árið 
áður voru þau 834 og því afar litlar 
breytingar í fjölda fyrir tækja á 
milli ára. Lang flest bíl greina fyrir-
tæki eru í flokknum við gerða- og 
við halds þjónustu fyrir tæki, 520 eða 
63% af heildar fjölda bíl greina-
fyrir tækja. Skráðar voru 189 bíla-
sölur, 93 vara hluta verslanir og 23 
sér verslanir með vél hjól. „Frá árinu 
2007 hefur fjöldi vara hluta verslana 
fjölgað um 19% á sama tíma og 
lítils háttar sam dráttur varð í fjölda 
skráðra bíla sala. Lík lega endur-
speglar sú þróun efna hags á standið 
undan gengin ár, enda lengist líf tími 

bíla al mennt með auknu við haldi.“ 
Sala vél knúinna öku tækja er þó 
enn stærsti ein staki undir þáttur 
bíl greina, en flokkurinn er um 70% 
af veltu at vinnu greinarinnar. Bíla- 
og vél hjóla sala er um leið afar 
við kvæm fyrir efna hags sveiflum. 
„Þetta kemur ber lega í ljós bæði í 
upp- og niður sveiflum efna hags-
lífsins. Í efna hags sam drætti seljast 
færri nýir bílar en á móti kemur 
að við gerða þjónusta dafnar við að 
þjónusta þá sem vilja fram lengja 
líf tíma bíla sinna.“ 

UM TÓLF ÞÚSUND NÝ-
SKRÁNINGAR Í FYRRA 

Árið 2014 voru 10.611 nýjar bif-
reiðar ný skráðar hér á landi. Þar 
af voru 9.498 fólks bif reiðar og 
1.113 at vinnu bif reiðar. Í heildina 
voru það tæpum 2.600 bif reiðum 
meira en árið 2013 sem er þriðjungs 
aukning. Munar þar mest um 
fjölgun fólks bif reiða sem voru um 
2.220 fleiri en í fyrra. Hlut falls-
lega fjölgaði ný skráningum nýrra 
at vinnu bif reiða þó meira en fólks-
bif reiða eða um tæp 50% en há 
hlut falls aukning skýrist af því að 

ný skráningar eru enn afar fáar í 
sögu legu sam hengi. 
Inn flutningur at vinnu bif reiða sem 
hlut fall af inn flutningi allra bif-
reiða nálgast þó meðal tal tíma-
bilsins, 10,5% saman borið við 
12% að meðal tali frá 2005. Þó ný-
skráningar fólks bif reiða séu nú 
í meðal lagi miðað við fjölda ný-
skráninga síðustu 20 ára þá eru ný-
skráningar að stórum hluta drifnar 
af út leigu bíla til ferða manna. 
Undan farin ár hefur stór hluti ný-
skráðra bif reiða verið vegna bíla-
leiga og voru bíla leigu bílar nærri 
því helmingur ný skráðra nýrra 
fólks bif reiða árið 2014. Til við-
bótar við nýjar bif reiðar voru 1.357 
notaðar bif reiðar ný skráðar hér á 
síðasta ári og voru ný skráningar 
sam tals því um 12.000. 

INN FLUTNINGS VERÐ Á 
ELDS NEYTI LÆKKAR 

Ef miðað er við al gengt verð í sjálfs-
af greiðslu var verð á einum lítra af 
bensíni um 16% lægra við upp haf 
árs 2015 en í árs byrjun 2014 og var 
verð um 14% lægra fyrir lítra af 
dísel olíu. Þar sem elds neytis verð er 
einn helsti kostnaðar þátturinn við 
rekstur bif reiðar er ljóst að það er 
mikil kjara bót fyrir öku menn. Verð 
á elds neyti ræðst fyrst og fremst af 
þróun heims markaðs verðs og gengi 
krónunnar á hverjum tíma og hefur 
hvoru tveggja lágt heims markaðs-
verð á tíma bilinu og stöðugt gengi 
krónunnar stuðlað að lækkun út-
sölu verðs. 

Árið 2014 brenndu öku menn hér á 
landi 245 þúsund tonnum af jarð-
efna elds neyti við akstur á öku-
tækjum. Það gerir um 750 kíló-
grömm á hvern íbúa landsins. Til 
við bótar nýttu lands menn 6,4 tonn 
af endur nýjan legum orku gjöfum, 
svo sem líf dísil olíu og metani. Hlut-
fall endur nýjan legra orku gjafa 
var því 2,5% af heildar elds neytis-
notkun bíla flotans og hefur aldrei 
verið meiri. Á heildina dróst elds-
neytis notkun saman um 2% frá 
fyrra ári. 
Elds neytis notkun bíla flotans hefur 
dregist mikið saman frá árinu 2007 
og er það senni lega bæði sökum 
minni aksturs og þess að bíla flotinn 
verður sí fellt spar neytnari, enda 
nýrri bílar jafnan spar neytnari en 
þeir sem eldri eru. Þá er þessi sam-
dráttur í elds neytis notkun þrátt 
fyrir mikla aukningu ferða manna, 
en hingað sækja nú um milljón er-
lendir ferða menn á ári sem aka 
margir hverjir um landið á bíla-
leigu bílum eða fara í hóp ferðir á 
rútu bif reiðum. 

UM 3.800 MANNS STARFA 
Í BÍL GREINUM 

Á ætlað er að árið 2014 hafi um 3.800 
manns starfað í bíl greinum við við-
hald, við gerðir og sölu á öku tækjum. 
Það er um 2,1% af heildar fjölda 
starfandi í landinu. Árið 2013 var 
á ætlað að fjöldinn hafi numið 3.400 
manns og fjölgaði störfum í bíl-
greinum því um 400 milli ára. Fjöldi 
þeirra sem starfa í bíl greinum hefur 
raunar vaxið nokkuð undan farin ár 
og nálgast óðum þann fjölda sem 
var árið 2008. Vinnu stundum hefur 
aftur á móti að meðal tali fækkað 
og eru nú um 35 klukku stundir í 
viku á hvern starfs mann en voru 37 
klukku stundir árið 2008. 

NEM ENDUM Í BÍL-
GREINUM FÆKKAR 

Árið 2013 námu 326 manns bíl-
greinar í ís lenskum fram halds-
skólum, 12% færri en árið á undan 
þegar 369 voru við nám. Eins og 
síðustu ár eru flestir nem endur 
skráðir í bif véla virkjun, 162 manns. 
Næst flestir eru nem endur í grunn-
námi bíliðna eða 105 manns. Þá eru 
31 manns sem nema bif reiða smíði 
og 28 sem nema bíla málun. Mest 
fækkun á milli ára var í grun námi 
bíliðna eða um 22% og gæti það 
gefið tóninn fyrir fækkun í öðrum 
náms brautum bíliðna næstu ár. 
Þrátt fyrir fækkun hefur á sókn í 
bíl greinar aukist um fram aðrar 
greinar fram halds skóla náms þegar 
litið er til lengri tíma. Þannig 
fjölgaði nem endum í bíl greinum um 
53% frá árinu 2001 á meðan fjölgun 
í fram halds skóla stiginu í heild sinni 
var um 32%. Tölu vert fleiri karlar 
stunda nám við bíliðnar en konur, 
en hlut fall kvenna var 7% árið 2013 
og hefur það hlut fall lítið breyst 
síðustu ár.
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Velta bílgreina eykst milli ára
Lang flest bíl greina
fyrir tæki eru í 
flokknum við gerða og 
við halds þjónustu fyrir
tæki, 520 eða 63% af 
heildar fjölda bíl greina
fyrir tækja.

Á ætlað er að árið 
2014 hafi um 3.800 
manns starfað í 
bíl greinum við við hald, 
við gerðir og sölu á 
öku tækjum. 
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Tæki til verklegra 
framkvæmda

Ammann , Nissen, Sajas Group og KM International
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