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Hér er umsögn frá The Brothers Brewery ehf vegna 504. máls frá nefndasviði Alþingis

The Brothers Brewery ehf er lítið brugghús á paradísareyjunni Heimaey í Vestmannaeyjum. 
Upphaflega var félagið stofnað utan um 50L framleiðslutæki til þess að brugga bjór fyrir einn 
veitingastað hér í Eyjum en fljótlega varð eftirspurnin mun meiri en framleiðslugeta þannig að menn 
fóru að skoða möguleika til stækkunar. Seint árið 2016 festum við svo kaup á bruggtækjum til 
framleiðslu á 500L af bjór í einu og opnuðum litla Ölstofu hér í Eyjum í mars 2017. Framleiðsla 
brugghúsins hefur svo vaxið síðustu ár þar til 2020 þar sem hún stóð nánast í stað á milli ár þar sem 
okkur var gert að loka Ölstofunni sem að seldi langmesta hluta framleiðslurnar til að njóta inná 
staðnum. Okkar viðskiptamódel var í raun aldrei að selja mikið af bjór í ÁTVR þar sem við viljum 
frekar framleiða margar mismunandi tegundir og margar uppskriftirnar hafa eingöngu verið 
framleiddar í 500L upplagi og seldar í gegnum krana á Ölstofunni okkar. Með lokun vegna covid 
urðum við hinsvegar að leita leiða til að að fá einhverjar tekjur í félagið til þess að halda því á floti og 
fórum því í það að koma nánast öllum okkar vörum í ÁTVR með miklu tilkostnaði og lítilli sem engri 
framlegð þar sem lang stærsti hlutinn fer beint í áfengisgjöld, umsóknargjöld og söluþóknun til 
ríkisins. The Brothers Brewery framleiddi 27þús lítra árið 2020 og seldi af því 17þús lítra í ÁTVR eða 
rétt innan við 0,1% af heildar bjórsölu Vínbúðarinnar.

Fyrir lítið brugghús eins og okkar myndi það skipta verulega miklu máli að geta líka selt gestum bjór 
til að taka með heim, hvort heldur í pökkuðum umbúðum eða í endurnýtanlegum fjölnota 
umbúðum. Það myndi skjóta frekari stoðum undir rekstur félagsins, auk þess sem það gæfi okkur 
kost á að auka enn fjölbreytni í okkar vörum og veita viðskiptavinum og velunurum okkar aukna 
upplifun og ánægju.
The Brothers Brewery fagnar því að þetta frumvarp komi fram nú. Verði það samþykkt mun það 
styrkja og styðja rekstur smárra framleiðenda um land allt og það mun leiða til meiri gæða hjá 
neytendum sem fá ferskari og fjölbreyttari vörur á hagkvæmari hátt fyrir þá og umhverfið.
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