
 
Allt að 9 % verðmunur reyndist á matvörukörfu sem verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð í fjórum 
lágvöruverðverslunum víðsvegar um landið sl. þriðjudag.  Vörukarfan innheldur 38 vörur og var 
vörukarfan ódýrust í Bónus þar sem hún kostaði kr. 14.465 en dýrust í Krónunni kr. 15.834, 
verðmunurinn er 1.369 krónur, mismunurinn er 9%. 
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Af einstökum liðum í vörukörfunni var minnstur verðmunur milli verslana á forverðmerktum osti 
og áleggi sem bendir til þess að forverðmerkingar birgja á matvörum takmarki verðsamkeppni 
milli matvöruverslana, eins og Verðlagseftirlitið hefur marg oft bent á.  Verð á mjólkurvörum var 
frá því að vera enginn á nýmjólk og rjóma upp í 8% á kókómjólk.  Verulegur verðmunur var á 
hreinlætisvörum eða frá 21% - 121 %.  Colgate Total tannkremið kostaði 5.720 kr / l í Krónunni 
þar sem það var dýrast en 2.590 kr/l í Bónus þar sem það var ódýrast, mismunurinn er 121% eða 
kr. 3.130 lítrinn.  Head & Shoulders classic clean sjampó kostaði 1.703 kr / l í Bónus þar sem 
það var ódýrast en 3.175 kr / l í Krónunni þar sem það var dýrast.  Mismunurinn er 87% eða kr. 
2.472 lítrinn.  Pampers Max 7 – 18 kg bleyjur kostuðu 45 kr. stk. í Nettó þar sem þær voru 



dýrastar en 37 kr. stk. í Bónus og Krónunni, þar sem þær voru ódýrastar.  Einnig var gríðarlegur 
verðmunur í vörukörfunni á grænmeti, eins og tómötum 71% og grænni papriku 27% 
 
Athygli vakti hversu mikill verðmunur er milli vörutegunda í verslununum og vill 
Verðlagseftirlitið brýna það fyrir neytendum að gera verðsamanburð áður en verslað er og bendir 
á að nýta sér mælieiningaverð.  Neytandinn á að geta séð mælieiningaverð sem er verð á einum 
lítra eða kílói af vörunni, á hillumiða í versluninni við hliðina á verði vörunnar.  
Mælieiningaverð er notað til þess að hægt sé að bera saman verð á vörum sem eru í mismunandi 
pakkastærð.  Einnig getur það auðveldað verðsamanburð á vörum seldum undir mismunandi 
vörumerkjum eftir verslunarkeðjum, eins og Euroshopper, X-tra og Coop. 
Vörukarfan samanstendur af 38 almennum neysluvörum til heimilisins ss. mjólkurvörum, osti, 
brauði, morgunkorni, grænmeti, áleggi, kjöti, drykkjarvörum, ásamt ýmsum pakkavörum, 
dósamat ofl. Við útreikning á verði vörukörfunnar er tekið mið af því hvar neytandinn fær mest 
magn af ákveðinni matvöru og geta vörumerki í sumum tilvikum verið mismunandi eftir 
verslunum. 
 
Könnunin var gerð í eftirtöldum verslunum; Bónus Egilsstöðum, Krónunni Vestmannaeyjum, 
Nettó Akureyri og Kaskó Húsavík. 
 
Hér er aðeins um beinan verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu 
söluaðila.   
 
Sjá nánar niðurstöður á töfluformi 
 
Óheimilt er að vitna í könnunina í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ. 
 


