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Tóku gildi 13. júlí 2022. 

 

Reglur um fjölpakkningar 

 
 

Almennt 
1. gr. 

Reglur þessar gilda um allar vörur í fjölpakkningu, skv. 2. gr., óháð söluflokkum. 
 

Fjölpakkning 
2. gr. 

Fjölpakkning er umbúðagerð sem geymir tvær eða fleiri sölueiningar sem unnt er að bjóða til 
sölu sem sjálfstæðar vörur að uppfylltum almennum skilyrðum. Engu breytir hvort að hinar 
sjálfstæðu sölueiningar séu sömu gerðar eður ei. 
 

Um merkingar 
3. gr. 

Að öðru leyti en tiltekið er í 4. og 5. gr. þá gilda almennar reglur um merkingar vöru í 
fjölpakkningu.  
 

4. gr. 
Nú er sölueining vöru eingöngu fjölpakkning, en ekki þær sjálfstæðu sölueiningar sem 
fjölpakkningin geymir, og skulu þá umbúðir vörunnar uppfylla a.m.k. annað neðangreindra 
skilyrða:  

a) bera skýrlega með sér að óheimilt sé að rjúfa fjölpakkninguna, t.d. veglegar 
gjafaumbúðir, eða 

b) bera áberandi merkingar um að óheimilt sé að rjúfa fjölpakkninguna.  
 

5. gr. 
Vara í fjölpakkningu, telst merkt með fullnægjandi hætti jafnvel þó tilteknar merkingar skorti 
á fjölpakkningu hennar að því gefnu að innri umbúðir vörunnar beri fullnægjandi merkingar 
um þau atriði sem skortir á fjölpakkninguna sem greina má fyrirhafnarlaust í gegnum 
fjölpakkninguna.  

Á fjölpakkningu er fullnægjandi að tilgreina: 

a) samanlagt magn (lítramál) beggja/allra sölueininga, t.d. „1500 ml.“ ef fjölpakkning 
inniheldur 1x500 ml og 1x1000 ml, eða 

b) sundurliðað magn (lítramál) hvorrar/hverrar sölueiningar fyrir sig, t.d. „500 og 1000 
ml“ eða „4×330 ml“  

Á fjölpakkningu er fullnægjandi að tilgreina: 

a) vegið meðatal af styrkleika vínanda miðað við rúmmál, t.d. „alk. 6,7% vol“ ef 500 ml 
eru alk. 10% vol. og 1000 ml eru alk. 5% vol., eða 

b) styrkleika vínanda miðað við rúmmál hvorrar/hverrar vörutegundar fyrir sig, t.d. „alk. 
10% vol. og alk. 5% vol.“  
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Á fjölpakkningu er fullnægjandi að tilgreina: 

a) eingöngu dagsetningu um neyslutíma („best fyrir“) þeirrar sölueiningar sem á 
skemmstan líftíma eftir eða  

b) dagsetningu um neyslutíma („best fyrir“) hvorrar/hverrar sölueiningar fyrir sig. 
 

Gildistaka o.fl. 
6. gr. 

Reglur þessar eru settar með vísan til 20. gr. reglugerðar nr. 1106/2015 með síðari breytingum 
og taka gildi nú þegar. 

 

Reykjavík, 13. júlí 2022, 

 

Sigrún Ósk Sigurðardóttir 


