
Kort informasjon om andelsinnskuddet, 

medlemsavgiften og flaskeprisene 

En andel i Samvirkebryggeriet gir deg muligheten til å lage ditt eget 

kvalitetsøl, sammen med andre. Som en slags bonus kommer du med i 

et stort sosialt nettverk med over 700 entusiastiske bryggekolleger 

fordelt på 8 bryggerier, som i løpet av 2016 har brygget over 500 

batcher med øl. Det er mye verdifull erfaring som du får ta del i for en 

rimelig penge!! Men hva betaler du egentlig for, og når? 
 

Andelsinnskuddet betales når du melder deg inn, pålydende kr 5.000,-, og gir deg tilgang til 

et felles bryggerianlegg, felles bryggekompetanse og et stort sosialt nettverk. Andelen 

representerer først og fremst en immateriell rettighet, og den kan selges videre. For å sikre 

et godt fremtidig vedlikehold av utstyret diskuterer nå styret en ordning hvor alle 

andelshavere bidrar til å bygge opp et felles vedlikeholdsfond med en ekstra, årlig 

innbetaling. Dette tas opp på årsmøtet i april 2017. 

 

Årlig medlemsavgift betales i begynnelsen av hvert år. For 2017 er medlemsavgiften på kr 

1.300,- og dekker faste, årlige driftskostnader som husleie, kommunale avgifter, strøm, 

vann forsikring, regnskap, revisjon, web samt driftsstøtte. Medlemsavgiften er lik for alle, 

uansett bryggeritilknytning. For 2017 forutsettes det at årsmøtet godkjenner beløpet, men 

for senere år vil styret behandle og vedta medlemsavgiften basert på et årlig driftsbudsjett. 

 

Flaskeprisen ved uttak av ferdig øl består av tre elementer med ulik mva-sats, og betales 

ved mottak av kvittering/innbetalingsanmodning etter uttak av øl: 

1) Råvarekostnad (kr 8,- kr 10,- kr 12 eller kr 14,- pr flaske inkl 15% mva) avhengig av 

øltype og råvarebehov. 

2) Tappekostnad (kr 3,- pr flaske inkl 25% mva) dekker driftsmaterialer og suppleringutstyr 

knyttet til tappingen, samt 0,3 kr pr tappet flaske som disponeres til lokale tiltak  

3) Flaskepant (kr 5,- 0% mva), man får tilbake kr 5,- ved retur.  

 

En mer detaljert beskrivelse finner du ved å trykke her 

https://samvirkebryggeriet.blob.core.windows.net/docs/Informasjon%20om%20kostnader%20-%20Detaljert%20versjon%2031%20januar%202017.pdf

