
 
 
18% verðmunur var á hæsta og lægsta verði á matvörukörfunni þegar verðlagseftirlit ASÍ 
kannaði verð í lágvöruverðsverslununum sl. þriðjudag. Vörukarfan var ódýrust í Bónus 
þar sem hún kostaði kr. 14.188 en dýrust í Kaskó kr. 16.719, verðmunurinn er 2.530 
krónur.  Athygli vekur hversu lítill verðmunur var á körfunni milli Nettó og Kaskó eða 
aðeins 39 krónur. 
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Bónus Krónan Nettó Kaskó

Vörukarfa 26. maí 2009 

 
 
Verð var skoðað í fjórum lágvöruverðsverslunum, mesti munur á lægsta og hæsta verði 
var á ódýrustu fáanlegu kílóverði af gulrótum sem kostuðu 169 kr/kg í Nettó en 468 kr/kg 
í Krónunni, verðmunurinn er 177%.   
 
Minnstur verðmunur var á ostum, viðbiti og mjólkurvörum.  Aðeins einnar krónu munur 
var á pela af rjóma sem kostaði 195 kr. í Bónus en 196 krónur í Krónunni, Nettó og 
Kaskó.  Sama átti við um mjólkina sem kostaði 96 kr. lítrinn í Bónus en 97 kr. í 
Krónunni, Nettó og Kaskó.  Athygli vekur að 25% verðmunur var á forverðmerktum 
Gouda mildum 26% osti, sem var ódýrastur í Krónunni 1.002 kr/kg, en dýrastur í Nettó 
og Kaskó 1.253 kr/kg.   
 



Mikill verðmunur var á ódýrasta kílóverði á heilveitibrauði.  Það var ódýrast í Bónus á 
179 kr/kg og dýrast í Kaskó á 330 kr/kg sem er 84% verðmunur.  Flatkökur voru 
ódýarstar á 526 kr/kg í Nettó en dýrastar á 966 kr/kg í Kaskó, verðmunurinn var 84%.  
Einnig var gríðarlegur verðmunur á ódýrustu 500 gr. pakkningu af vöfflumixi sem var 
ódýrast á 257 kr. í Bónus, en dýrast 497 kr. í Krónunni, verðmunurinn er 93%.  84% 
verðmunur var á ódýrasta kílóverðinu á spagetti sem kostaði 195 kr/kg í Bónus en var á 
358 kr/kg í Krónunni.   
 
Verðmunur á grænmeti var einnig mikill. Ódýrasta kínakálið kostaðið 219 kg/kg í Bónus, 
en dýrasta var það á 375 kr/kg í Kaskó, verðmunurinn er 71%.  Ódýrasta spínatið kostaði 
1.620 kg/kg í Nettó og Kaskó, en dýrasta verðið var 2.646 kr/kg í Krónunni. 
Verðmunurinn er 63%.   
Gríðarlegur verðmunur var á vanillu ís, sem kostaði 147 kr. kg. í Bónus en var dýrastur í 
Nettó á 330 kr. lítrinn.  Verðmunurinn er 124,5%. 
Ódýrasta fáanlega stykkjaverð af bleium fyrir 10 kílóa barn var í Krónunni 23 kr. stykkið, 
en dýrast í Nettó á 36 kr. stykkið. Verðmunurinn er 57% 
 
Mikilvægt er fyrir neytendur að vera vel vakandi yfir síbreytilegu matvöruverði og gera 
verðsamanburð áður en verslað er.  Með því er hægt fyrir heimilin að spara umtalsvert. 
 
Vörukarfan samanstendur af 43 almennum neysluvörum til heimilisins ss. mjólkurvörum, 
osti, brauði, morgunkorni ávöxtum, 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 Holtagörðum, Krónunni Granda, Nettó 
Mjódd, Kaskó Vesturbergi.  
 
 
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. 
 


