
 

 

 

 

Reglur um grunnvöruúrval 
Með breytingum skv. ákvörðun ÁTVR, dags. 13. janúar 2016, skv. reglum nr. 2/2016, skv. reglum nr. 6/2016, 

skv. reglum um breytingu á reglum um grunnvöruúrval, dags. 31. janúar 2018, skv. reglum um breytingu á 

reglum um grunnvöruúrval, dags. 27. apríl 2018, skv. reglum um breytingu á reglum um grunnvöruúrval, dags. 

27. júní 2018, skv. reglum um breytingu á reglum um grunnvöruúrval, dags. 21. mars 2019, og skv. reglum um 

breytingu á reglum um grunnvöruúrval, dags. 26. mars 2019. 

1. gr. 

[Grunnvöruúrval hvers stærðarflokks vínbúða ÁTVR skiptist í vöruvalsdeildir skv. töflu 

vöruvalsdeilda (T1) og töflu vöruvaldeilda v/reynsluflokks (T2). Við úthlutun sæta á grundvelli 

töflu vöruvalsdeilda (T1) skal þó tekið tillit til töflu almennra vörudeilda (T1.1) sem ætlað er 

að tryggja lágmarksfjölbreytni í vöruúrvali innan hverrar vöruvalsdeildar í töflu vöruvalsdeilda 

(T1).]1  

[[Við ákvörðun grunnvöruúrvals skv. 1. mgr., þ.e. við úthlutun sæta á grundvelli töflu almennra 

vörudeilda (T1.1), skal þó tekið tillit til töflu verðflokka vörudeilda (T1.2), töflu sérstakra 

vörudeilda (T1.3) og töflu sérmerkinga vörudeilda (T1.4) sem ætlað er að tryggja 

lágmarksfjölbreytni í vöruúrvali innan hverrar almennrar vörudeildar.]2...]3 

Töflur grunnvöruúrvals fylgja reglum þessum sem fylgiskjöl. 

2. gr. 

Við ákvörðun um sætaskipan vara í grunnvöruúrvali skal framlegð, skv. gildandi 

framlegðarskrá, ráða forgangi þó með því fororði að vara í kjarnaflokki skal njóta forgangs 

gagnvart vöru í öðrum söluflokki. 

3. gr. 

Nú er vara tæk til skipa fleiri en eitt sæti í grunnvöruúrvali og skal hún þá taka það sæti sem 

tryggir henni víðtækustu dreifinguna. 

[4. gr. 

Verði rof í framboði á tiltekinni vörutegund skal staðgönguvara taka tímabundið sæti þeirrar 

vöru sem ekki býðst. Við val á staðgönguvöru skal að jafnaði beita ákvæði 2. gr. þessara 

reglna.]4 

[5. gr. 

[... 

...]5 

[ [ 

                                                 
1 Skv. 1. gr. reglna dags. 21. mars 2019. 
2 Skv. 2. gr. reglna dags. 21. mars 2019. 
3 Skv. 1. gr. reglna nr. 2/2016. 
4 Skv. 2. gr. reglna nr. 2/2016. 
5 Skv. 3. gr. reglna dags. 21. mars. 2019. 
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... ]6 ]7 

[[...]8...]9]10 

 

[6. gr. 

Reglur þessar eru settar með vísan til 23. gr. reglugerðar, nr. 1106/2015, um vöruval, innkaup 

og dreifingu ÁTVR á áfengi.]11 

[7. gr.]12 

Reglur þessar öðlast gildi 1. febrúar 2016. 

 

Reykjavík, 2. desember 2015, 

 

 

Sigrún Ósk Sigurðardóttir 

  

                                                 
6 Skv. 1. gr. reglna dags. 27. júní 2018. 
7 Skv. 1. gr. reglna dags. 26. mars 2019. 
8 Skv. 1. gr. reglna nr. 6/2016. 
9 Skv. 3. gr. reglna nr. 2/2016. 
10 Skv. 2. gr. reglna dags. 31. janúar 2018. 
11 Skv. 4. gr. reglna nr. 2/2016. 
12 Skv. 5. gr. reglna nr. 2/2016. 
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13 Skv. 2. gr. reglna nr. 6/2016. 
14 Skv. 1. gr. reglna dags. 31. janúar 2018. 
15 Skv. 1. gr. reglna dags. 27. apríl 2018. 
16 Skv. 4. gr. reglna dags. 21. mars 2019. 


