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Verðlag hefur það sem af er ári hækkað um 2,8%. Mest hefur tóbak, matur og ýmis þjónusta 

hækkað en bensínverð hefur lækkað um 1%.  Gengi krónunnar er nú um 6% sterkara en í 

upphafi árs en sú styrking hefur skilað sér illa til neytenda.  Hér er rýnt í verðbreytingar á 

undirliðum vísitölu neysluverðs það sem af er ári.  

 

Þegar rýnt er í tölur um verðlagsþróun það sem af er ári má sjá að verð á búvörum hefur 

hækkað um 2,9% frá áramótum.  

 Þar af hefur verð á kjöti hækkað um 4%, sem skýrist af tæplega 6% hækkun á 

nautakjöti, ríflega 6% hækkun á fuglakjöti en svína- og lambakjöt hefur hækkað 

minna (1,9% / 2,6%).  

 Jógúrt hefur hækkað um tæp 6% frá því í upphafi árs.  Smjör hefur hækkað um 3,6% 

en verð mjólk og ostum hefur hins vegar nánast staðið í stað.  

 Egg hafa hækkað um rúm 7% frá áramótum. 

Verð á öðrum innlendum mat- og drykkjarvörum hefur frá áramótum hækkað um 2,8%. 

 Má þar nefna að verð á brauði, sem er að mestu innlend framleiðsla, hefur hækkað 

5,8%. 

 Fiskur hefur hækkað um 2,3% frá áramótum, þar af hefur saltaður og reyktur fiskur 

hækkað mest, um ríflega 4%. 

 Ís hefur hækkað um tæplega 10% 

 Vatn (kolsýrt) hefur lækkað um rúm 5%, gos hefur lækkað um 2% frá áramótum og 

ávaxtasafar hafa sömuleiðis lækkað um 3,7%.  
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Breytingar sem gerðar voru á vörugjöldum í mars hækkuðu álögur á matvæli sem innihalda 

sykur og sætuefni en jafnframt voru vörugjöld afnuminn af vörum  s.s. hreinum ávaxtasöfum 

og kolsýrðu vatni. Miðað við mat ASÍ á áhrifum breytinganna virðast lækkanir á vatni og 

ávaxtasöfum hafa skilað sér þokkalega til neytenda en ís hefur hins vegar hækkað umtalsvert 

meira í verði en breytingin gefur tilefni til.   

Grænmeti ( innlent og innflutt) er nú ríflega 5% dýrara en í upphafi árs. En verð á grænmeti 

sveiflast gjarna talsvert innan ársins. Þegar verðið nú er skoðað í samanburði við sama 

mánuð í fyrra nemur hækkunin 5,5%.  

Innfluttar mat og drykkjarvörur hafa hækkað um 2,3% frá áramótum þrátt fyrir styrkingu 

krónunnar.  

 Má þar nefna að hrísgrjón hafa hækkað í verði um tæp 8% og  hveiti og mjöl um 5%.  

 Ávextir hafa hækkað um 4,2% frá upphafi árs og um rúm 11% frá sama tíma í fyrra.  

 Kaffi, te og kakó hefur hækkað um 1,5%.  

 Sykur hefur það sem af er ári hækkað um 5,7% sem er enn sem komið er mun minna 

en gert var ráð fyrir við breytingu vörugjaldanna í mars.   

 Ýmsar matvörur ss. súpur, sósur og krydd hafa hækkað um 3% frá áramótum.   

Nýir bílar og varahlutir hafa hækkað um 2% á árinu en verð á bensíni hefur lækkað um 

ríflega 1% á sama tíma.  

Áfengi og tóbak hefur hækkað um 7,6% það sem af er ári. Þá hækkun má að mestu rekja til 

hækkana á tóbaki um 18,6%. Tóbaksgjald hækkaði verulega um áramót (20%) sem skýrir um 

helming umræddrar hækkunar.  Verð á áfengi hefur hins vegar hækkað mun minna eða um 

tæplega 1%.   

Húsnæðisliður vísitölunnar hefur hækkað um 3% það sem af er ári. Þar af hefur húsaleiga 

hækkað um 4,3% en hin s.k. reiknaða leiga sem eru afnot af eigin húsnæði um 2,6%. Þá hafa 

viðhald og viðgerðir sömuleiðis hækkað um 2,6% frá áramótum.  

Opinber þjónusta hefur hækkaðu um 2,7% frá áramótum.  

 Þar af má nefna að heilbrigðisþjónusta sem að langstærstum hluta er veitt og 

verðlögð af hinu opinbera hefur hækkað um 3,6%.  

 Gjöld á fasteignaeigendur hafa hækkað á árinu, ss. sorphirða um rúm 10%, 

holræsagjöld um rúm 8%, vatnsgjöld um tæp 3% og hiti og rafmagn um ríflega 1%. 

 Gjaldskrár leikskóla og dagmæðra hafa hækkað um ríflega 5%.  

 Strætisvagnaþjónusta hefur hækkað um tæp 3%. 

Verð á ýmis annarri þjónustu hefur hækkað um 5,5% það sem af er ári.  

 Þar á meðal hefur viðhald og viðgerðir á bílum hækkað um 3%.  
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 Þjónusta leigubíla hefur hækkað um 5,7%. 

 Símaþjónusta hefur hækkað um 7,8% frá áramótum en þar af hefur farsímaþjónusta 

hækkað mest eða um tæplega 15%.  

 Heilsurækt hefur hækka um rúmlega 6% frá áramótum. 

 Áskriftir af sjónvarpi hafa hækkað um 4,6% á árinu og happadrætti og getraunir um 

21,5%. 

 Hársnyrting og snyrtingar hafa hækkað um tæp 4%. 

 Tryggingar hafa hækkað um 4%. 

 Fjármálaþjónusta hefur hækkað um um ríflega 4% og þar af hefur bankakostnaður 

hækkað um rúm 6%.    


