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Útdráttur 

Vestmannaeyjar hafa þurft að glíma við fólksfækkun eins og önnur byggðarlög úti 

á landi, þar hefur einhæf og minnkandi atvinna mest að segja. Ekki eru þær 

samgöngur sem Eyjamönnum eru boðnar upp á til að bæta ástandið. Því það er 

ansi ósangjarn skattur á einstaklinga og fyrirtæki að búa og starfa við þessar 

aðstæður. Leita þarf ráða til að bregðast við þessum aðstæðum með betri 

samgöngum og öflugara og fjölbreyttara atvinnulífi. 

Margar hugmyndir hafa komið í dagsljósið sem eru ansi frammsæknar svo sem að  

koma á fót fríhöfn í Vestmannaeyjum sem og að byggja upp stórskipahöfn þar 

sem uppskipun fyrir allt landið færi fram. Einnig að stofna til fríiðnaðarsvæðis eða 

einhverri útgáfu af svoleiðis fyrirbæri þar sem skattalegum ívilnunum og 

fjárhagslegum hvötum er beitt til að laða til sín fyrirtæki.  

Í þessari ritgerð komst ég að því að margt hefur verið gert til að mæta versnandi 

atvinnuástandi vegna skerðingar á þorskkvóta. Einnig er verið að bregðast við 

samgönguvanda Vestmannaeyinga með framkvæmdum við Bakkafjöru, sem 

verður vonandi bót í samgöngumálum þó það sé ekki sá kostur sem væri 

Vestmannaeyingum bestur. Við vangaveltur mínar við hin framsæknu verkefni að 

koma á fríhöfn eða fríiðnaðarsvæðis eða einhverrar útgáfu af því eru mjög 

spennandi kostir sem gætu svo sannarlega verið lyftistöng fyrir bæjarfélagið. En 

til þess að fara aðra hvora þessara leiða þyrfti á lagabreytingum að halda. 
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1. Inngangur 

 

Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð snýst um það hvernig sé best að efla 

atvinnulíf í Vestmannaeyjum og hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif 

frammgang þess? Leitast verður eftir að finna út hvað getur haft áhrif á mótun 

framtíðar Vestmannaeyja. Hvaða möguleikar eru til hendi til að auka atvinnulíf 

og fjölga aftur fólki í Eyjum? Verður þá sérstaklega lagt áhersla á þá hugmynd 

að gera stórskipahöfn í Vestmannaeyjum og reka fríhöfn eða einhversskonar 

fríiðnaðarsvæði samhliða henni.  

Vestmannaeyjar er fjögur þúsund manna bæjarfélag utan við suðurströnd 

Íslands. Síðustu ár hefur verið mikill fólksflótti frá eyjunni, helst vegna þess að 

atvinnuhættir hafa breyst og fólk fær ekki vinnu við sitt hæfi. Í Vestmannaeyjum 

er frekar einhæft atvinnulíf og er stærsti hluti atvinunulífsins þar tengt 

sjávarútvegi. Ýmsar breytingar hafa átt sér stað í þeirri atvinnugrein á síðustu 

árum og þar með margir misst vinnu sína. Og ekki hafa aðgerðir stjórnvalda með 

skerðingu á þorskvóta á síðasta fiskveiðiári hjálpað til. Ýmislegt hefur þó verið 

reynt til að sporna við þessari þróun en lítið tekist til.  

Þessi þróun hefur verið beint fyrir framan augun á fólki undanfarin ár og 

hafa þessi mál verið mér hugleikin vegna þess. Hugmyndin um útgáfu að 

fríðiðnaðarsvæði “free zone” hefur alltaf heillað, eða einhver svipuð útgáfa þar 

sem ríkið gæfi undanþágur til bæjarfélaga sem gerðu þeim kleift að lokka til sín 

fyrirtæki með einhversskonar fjárhagslegum hvötum.                   

               Til að geta svarað þessum spurningum er mikilvægt að skoða þá þætti 

sem skipta mestu máli fyrir Vestmannaeyinga. Er þá sérstaklega verið að tala um 

sjávarútveginn og samgöngur. Í ljósi þess verður farið ítarlega í þær tillögur sem 

Vestmannaeyjabær lagði fram sem mótvægisaðgerðir vegna skerðingu 

þorskkvótans og þær hugmyndir og aðgerðir sem eru í gangi í samgöngumálum 

milli lands og Eyja.  
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2. Sagan 

 

Uppgangur var óvíða jafn mikill á landinu og í Vestmannaeyjum á byrjun 20. 

aldarinnar. Mesta fólksfjölgunin í Eyjum varð um þriðja tug þessarar aldar. 

Ástæðan er sú að þá lögðu Eyjabúar niður gömlu áraskipin og byggðu upp 

vélbátaflota sinn.
1
 Íslendingar kynntust fyrst vélbátum um 1900 þá af 

Bandaríkjamönnum sem höfðu verið á lúðuveiðum við vestfirði. Mótor var 

keyptur frá Danmörku og settur í árabát frá Ísafirði 1903 sem reyndist 

yfirburðavél þá vertíðina. Var eftir það mikil hreyfing í því að setja vélar í árabáta 

til dæmis alla vertíðarbáta vestmannaeyinga.
2
                                       

 Á fjórum fyrstu tugum aldarinnar tífaldaðist íbúafjöldi vélbátabæjarins 

Vestmannaeyja, þarna hefur það síldarævintýri sem Íslendingar voru að byrja 

mikið að segja til dæmis fjölgaði Íslendingum á þessum tíma úr 78 þúsundum í 

122 þúsund.
3
 Fyrsti vélbáturinn kom til Vestmannaeyja árið 1904 og braut sá 

atburður blað í sögunni og byggðin stækkaði ört. Á vetrarvertíðinni tók bæjarlífið 

stakkaskiptum því mikið líf var í kringum sjómennina. Eyjamiðin gáfu vel af sér 

og að sama skapi fjölgaði bátunum. Hin öra þróun vélbátaútgerðarinnar hafði náð 

hámarki um 1930 og sama ár var íbúatala í Vestmannaeyjum um 3.400 manns og 

fyrir áhrif heimskreppunnar hélst hún næstum óbreytt næstu tuttugu árin. Upp úr 

árinu 1950 fór í hönd mikill blómatími í Vestmannaeyjum, framkvæmdir voru 

miklar og húsakynni og aðstaða öll var eins og best varð á kosið. Árið 1971 komu 

um 12% af heildarútflutningi Íslendinga frá Vestmannaeyjum, af þessu má sjá að 

Vestmannaeyjar voru ein mikilvægasta verstöð Íslendinga á þessum tíma. Í 

Vestmannaeyjum voru einu fiskvinnslufyrirtækin á landinu sem með sönnu mátti 

kalla stóriðjur. Vinnustaðirnir voru til fyrirmyndar til dæmis með tilliti til 

aðbúnaðar. 
                                                           
1
 Guðlaugur Gíslason, 1982. 

2
 Helgi Skúli Kjartansson, 2003. 

3
 Helgi Skúli Kjartansson, 2003 
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Árið 1973 varð eldgos á Heimaey, sprunga opnaðist um 200 metrum frá næstu 

húsum og þurfti að flytja um 5000 manns frá heimilum sínum til að tryggja öryggi 

þeirra. Eftir gosið snéru aðeins um tveir þriðju Vestmannaeyinga aftur til 

heimkynna sinna og er íbúatalan enn ekki orðin sú sama og hún var fyrir gos.
4
 

 Fólksfjöldinn óx þó smám saman eftir gos, útgerðarmenn höfðu rétt fyrir 

gos fjárfest í stærri og öflugri bátum sem hvatti þá til að snúa aftur til Eyja. Veiði 

var mikil og eftirspurn eftir vinnuafli jókst mjög mikið sem hafði allt áhrif á að 

folk snéri aftur heim.
5
 Á árunum frá gosi og fram til ársins 1991 jókst fólksfjöldi í 

Vestmannaeyjum jafnt og þétt og árið 1991 var fólksfjöldi í Eyjum að ná aftur 

þeim fjölda sem bjó hér fyrir gos. Þá voru 4.923 íbúar skráðir með lögheimili í 

Vestmannaeyjum. En fljótlega eftir 1991 fór fólki aftur að fækka í Eyjum og 1. 

des.2003 voru skráðir íbúar orðinir 4.349 og í apríl 2008 var þeim búið að fækka 

niður í 4.038 íbúa sem skráðir voru með lögheimili í Eyjum.
6
 Sem segir okkur að 

á síðastliðnum 17 árum hefur átt sér stað fólksfækkun sem nemur 22%.  

Sjávarútvegurinn hefur verið aðal atvinnuvegurinn í Vestmannaeyjum en hann 

hefur breyst mikið undanfarin ár. Landvinnsla hefur minnkað mjög mikið og 

vinnsla færst út á sjó. Þar með hefur störfum fækkað og fólk þurft að leita annað 

eftir vinnu. Það hefur mikið hrjáð Vestmannaeyjar að atvinnulífið þar er frekar 

einhæft og fólk fær oft ekki vinnu við sitt hæfi. Þetta á sérstaklega við fólk sem 

hefur farið burtu í skóla, að mennta sig. Það fær ekki vinnu við sitt hæfi í 

Vestmannaeyjum og hefur ekki snúið til baka. Íbúafjöldi hefur nánast staðið í stað 

síðastliðin tvö ár eða fólksfækkun verið mjög lítil. Má því rekja það til þeirrar 

vinnu sem hefur átt sér stað í að bæta samgöngur milli lands og Eyja.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Vestmannaeyjar, e.d.  

5
 Heimaslóð, e.d. 

6
 Hagstofa Íslands, 2008 
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1.  Mótvægisaðgerðir stjórnvalda vegna skerðingu 

þorskkvóta 

 

Á fiskveiðiárinu 2006/2007 var hlutur fiskiskipa frá Vestmannaeyjum um 12 þús. 

tonn af 193 þús. tonna þorskafla. Af 130 þús. tonna úthlutun 2007/2008 var hlutur 

Vestmannaeyja rétt um 8 þús. tonn og munar þar með 4 þús. tonnum eða 33%.  

Og var ákveðið að halda áfram með skerðinguna núna því fyrir fiskveiðiárið 

2008/2009 var ákveðið að halda sér við 130 þúsund tonn af þorski. Aflamark í ýsu 

og ufsa lækkar, en þó ekki jafn mikið og Hafrannsóknastofnunin leggur til, í ljósi 

sterkrar stöðu þessara stofna. Þá er aflamark lækkað í karfa um 7 þúsund tonn. 

Um lítils háttar aukningu er að ræða í aflamarki steinbíts, humars  og skötusels, en 

aflamark all margra tegunda breytist ekki á milli ára.
7
 

Unnin var greinagerð að beiðni Vestmannaeyjabæjar um staðbundin efnahagsleg 

áhrif 30% kvótaskerðingar á Vestmannaeyjar og voru helstu niðurstöður þessarar 

greinagerðar að áhrifin næmu alls um 3,6 milljörðum króna á fiskveiðiárinu 

2007/2008. Hafa sérfræðingar í hafrannsóknum á Íslandi gefið það í skyn að 

skerðingin muni líklega ná til næstu þriggja ára og má því álykta að í 

Vestmannaeyjum verði efnhagsáhrifin varla undir 10 milljörðum á þessu  tímabili. 

Þessi skerðing hefur gríðarleg áhrif á atvinnulífið og samfélagið í 

Vestmannaeyjum og hafa Vestmannaeyingar kallað eftir mótvægisaðgerðum. Hér 

á eftir koma fram þær tillögur sem bærinn lagði til og fjallað verður ítarlega um 

einstök atriði.
 8

 

Efling stoðkerfis sjávarútvegs í Vestmannaeyjum 

Þrátt fyrir að Vestmannaeyjabær sé stærsti útgerðabær á Íslandi eru afleidd störf í 

sjávarútvegi mjög fá. Mikilvægt er að flytja opinber störf til Vestmannaeyja sem 

lið í brýnum mótvægisaðgerðum ríkisins. Í dag er staðan þannig að á bak við hvert 

opinbert starf í Vestmannaeyjum er 30,5 á móts við 14,6 á höfuðborgarsvæðinu.    

                                                           
7
 Sjávarútvegs -og landbúnaðarráðuneytið, 2008  

8
 Vestmannaeyjabær, 2007 
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Vestmannaeyjabær óskar eftir því að Hafrannsóknastofnuninni verði tafarlaust 

veitt fjárveiting til að efla starfsemi sína með fjölgun starfsmanna.  Að starfsemi 

MATÍS ohf. í Eyjum verði efld og ráðið verði í stöðu tveggja sérfræðinga við 

útibú MATÍS ohf. Í Eyjum. Fiskistofa opnaði útibú í eyjum þann 5. maí 2006  og 

var þá lofað 5 starfsmönnum en aðeins hafa verið ráðnir 3 starfsmenn og hvetur 

Vestmannaeyjabær til að staðið verði við þetta loforð. Og að lokum hefur 

Vestmannaeyjabær lagt áherslu á að kannað verði hvort Stofnun Sæmundar Fróða 

geti verið með öllu staðsett í Vestmannaeyjum. 

Efling þorskrannsókna í Vestmannaeyjum 

Þorskstofninn hefur verið í mikilli lægð undanfarin ár og hefur hann þess vegna 

verið mikið skertur til að vega upp á móti henni. Mikilvægt er að bera virðingu 

fyrir auðlindinni og eru rannsóknir mjög mikilvægar m.a. til að þekkja atferli 

þorksins við hrygningu, klak og nýliðun. Einnig er mikilvægt að rannsaka 

mismunandi áhrif veiðarfæra fiskiskipa á stofninn. Hafa útgerðarmenn í 

Vestmannaeyjum talað um fjársvelti í þessum málum.  Hafin er fjármögnun á einu 

víðamesta verkefni sem ráðist hefur verið í hér á landi. Verkefnið kallast;  

„Kortlagning líffræðilegs fjölbreytileika þorsks með áherslu á atgerli í tengslum 

við æxlun.“ Þetta verkefni er samvinnuverkefni Háskóla Íslands, Útvegsbandalags 

Vestmannaeyja, Vestmannaeyjabæjar og Stjörnu Odda. Hvetur 

Vestmannaeyjabær þess vegna ríkisstjórnina að tryggja fjármuni til nauðsynlegra 

tækjakaupa svo að hægt verði að koma upp Miðstöð þorskrannsókna í 

Vestmannaeyjum auk þess að tryggja lokafjármögnun til verkefnisins.  

Efling rannsókna- og fræðaseturs í Vestmannaeyjum 

Leggur Vestmannaeyjabær til að fyrir árslok 2007 verði Rannsókna- og 

fræðasetur Vestmannaeyja eflt með ráðningu á sérfræðingum auk þess að auka 

húsnæði setursins því skortur á húsnæði er fyrir löngu farið að há starfseminni. 

Þetta telur Vestmannaeyjabær mjög mikilvægt til að efla rannsóknarstarfsemi á 

sviði fiskirannsókna og sjávarútvegs.  

 

 

 

 



10 
 

Endurmenntun og starfsþjálfun, Viska símenntunarmiðstöð 

Vestmannaeyjabær óskar efitr framlagi til að geta boðið upp á endurmenntun og 

starfsþjálfun fólks í sjávarútvegi í Eyjum. 

Atvinnuráðgjöf og nýsköpun, (Nýsköpunarmiðstöð Íslands) 

Fólksfækkun  er mál sem Vestmannaeyjabær hefur glímt við í mörg ár og 

atvinnulíf er tiltölulega einhæft. Telur Vestmannaeyjabær mikilvægt að efla 

atvinnuþróunar- og nýsköpunarráðgjöf á svæðinu.. Vilji og frumkvæði er til staðar 

en frekari þekkingu og stuðning vantar. Er þess vegna mikilvægt að efla ráðgjöf 

og aðstoð til fyrirtækja og stofnanna til að bregðast við fækkun starfa og auka 

fjölbreytni atvinnulífsins. Til að sinna þessu væri nauðsynlegat að 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands í Vestmannaeyjum hefði tvo starfsemnn. 

FABLAB- setur 

Lagt er til að ríkið beiti sér fyrir því að nýsköpunarmiðstöð Íslands takið að sér 

vinnu við að koma á fót FABLAB- setri í Vestmannaeyjum. En það er hönnunar- 

og þróunarsetur fyrir stafræna framleiðslutækni. Markmiðið er að skapa vettvang 

fyrir nýsköpun  í Vestmannaeyjum og að efla samkeppnishæfni iðnaðarfyrirtækja, 

Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum og nemenda hans.  

Uppbygging hafnarmannvirkja 

Undir þessum lið leggur Vestmannaeyjabær til að Siglingastofnun Íslands verði 

falið að ljúka undirbúningi hönnunar stórskipahafnar í Vestmannaeyjum og í 

framhaldi af því ráðist í framkvæmdir. Höfnin er lífæð Vestmannaeyja og er mjög 

mikilvægt að Vestmannaeyjabær fái stuðning til að ráðast í brýnar framkvæmdir 

við hana. Þjónusta við útgerðir skipa er afar mikilvæg og það skiptir miklu máli 

fyrir eina öflugustu fiskihöfn landsins að geta boðið upp á upptöku skipa. Einnig 

liggur það fyrir að næsta kynslóð flutningaskipa kemur ekki til með að geta nýtt 

sér núverandi hafnaraðstöðu í Vestmannaeyjum  og af þeim sökum sé mikilvægt 

að ráðast sem fyrst í framkvæmdir. Nánar verður vikið að þessum lið í 5. Kafla 

ritgerðarinnar.  

Ferðaþjónustusetur, menningartengd ferðaþjónusta 

Lagt er til að stofnað verði ferðaþjónustusetur í Vestmannaeyjum. Er það til þess 

falið að efla ferðaþjónustu meðal annars með miðlun fagþekkingar þá sérstaklega 

til menningartengdar ferðaþjónustu með stuðningi við frumkvöðla og ný verkefni.  

Mörg tækifæri eru fólgin í menningartengdri ferðaþjónustu til dæmis í tengslum 
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við tilnefningu Surtseyjar á heimsminjaskrá UNESCO, byggingu menningarhúss, 

Pompei norðursins ásmat þeim þáttum sem bætast við hið öfluga mannlíf og 

menningu sem er í Vestmannaeyjum. 

Efling framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 

Í Vestmannaeyjum er öflugur framhaldsskóli sem getur þjónustað mun fleiri 

nemendur en hann gerir í dag. Menntunarstig kennara er gott, fjölbreytt 

námsframboð og góð aðstaða. FÍV hefur mikinn metnað og ýmsar hugmyndir til 

dæmist um að efla nám á sviði sjávarútvegs, íþrótta, iðnáms og náttúruvísinda. 

Auk þess að þróa námsbraut í stafrænni framleiðslutækni, FABLAB sem minnst 

var á hér að ofan. Er hér lagt til að stofnaður verði þróunarsjóður fyrir skólann til 

að mæta þeim kostnaði sem hlýst af sérhæfingu og markaðssetningu á nýju námi.  

Viðhald fasteigna ríkisins 

Hluti af fasteignum ríkisins eru ekki í góðu ástandi. Viðhaldi hefur ekki verið 

sinnt og má þar nefna Heilbriðgiðsstofnun Vestmannaeyja.  

Sérhæfing Heilbrigðiststofnunar Vestmannaeyja 

Heilbrigðiststofnun Vestmannaeyja er stór og öflug stofnun. Aðstaða er ágæt og 

sérfræðiþekking meðal starfsmanna að aukast. En með ákveðnum stuðningi er 

hægt að efla þessa sérfræðiþekkingu á ákveðnum sviðum og veita þá jafnvel 

sérhæfða meðferð við ákveðnum kvillum. Þetta gæti aukið nýtingu og hagræðingu 

innan heilbrigðisþjónustunnar og greiðir þannig leið almennings að góðri 

heilbrigðisþjónustu. Og er þá lagt til að skipaður verði starfshópur á vegum 

heilbrigðisráðuneytisins sem falið verður að kortleggja helstu vaxtarmöguleika  

stofnunarinnar.  

Efling sýslumannsembættisins í Vestmannaeyjum 

Embætti sýslumannsins í Vestmannaeyjum er vel mannað og húsnæðið býður upp 

á fjölgun starfa. Það hefur verið í gangi undirbúningsvinna á tveimur verkefnum í 

sambandi við dómsmálaráðuneytið og er mikilvægt að því verði haldið áfram með 

stuðningi ráðuneytisins.  

Verðbætur á hlut ríkisins í menningarhúsi og náttúrugripa- og fiskasafni 

Vestmannaeyjabær hefur ákveðið að flýta fjölmörgum framkvæmdum sem 

sveitarfélagið stendur frammi fyrir eins og byggingu menningarhúss. Þetta er gert 

vegna þeirra þrengingu sem atvinnulífið í Vestmannaeyjum stendur frammi fyrir. 



12 
 

Í mars 2003 var undirritaður samningur milli stjórnvalda og Vestmannaeyjabæjar 

um að veita 280 mkr. Fjárframlag til byggingu menningarhúss og uppbyggingu 

náttúrugripa- og fiskasafnanna. Óskar bærinn eftir að áföllnum vöxtum og 

verðbótum verði bætt vuð ríkisframlagið. 

Stórstígar samgöngubætur 

Vestmannaeyjabær telur það afar mikilvægt að öllum áætlunum um uppbyggingu 

á samgöngum til Vestmannaeyja verði hraðað. Ríkisstjórnin hefur þegar ákveðið 

að ráðast í framkvæmdir við Bakkafjöru. Einnig þarf að efla núverandi samgöngur 

á sjó með því að fjölga ferðum Herjólfs og lækka flutningskostnað. Auk þess að 

efla flug milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja. 
9
 

 

Það sem talið hefur verið upp hér að ofan eru allt sértækar aðgerðir sem tengjast 

aðeins Vestmannaeyjabæ. En bærinn leggur einnig fram tillögur um almennar 

aðgerðir eins og: Aðgerðir til aðstoðar einstökum útgerðum þar sem skerðingin 

kemur hart niður á útgerðum og þá sérstaklega litlum og millistórum útgerðum. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er lagt til að framlag ríkisins til Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga verði aukið og hið aukna framlag verði notað til að mæta tekjutapi 

sveitarfélaga. Afnám byggðarkvóta, að byggðarkvóti, línuívilnun og skerðing 

vegna samdráttar í rækju- og skelveiðum verði með öllu aflögð. Ljóst er að 

atvinnulífið í sjávarbyggðum veikist verulega í kjölfar skerðingu á þorskkvóta. 

Má þar nefna að á hverju ári er efnhagskerfi Vestmannaeyja skert um u.þ.b. 250 

milljónir vegna sértækra aðgerða eins og línuívilnunar, byggðarkvóta, bóta til 

skel- og rækjubáta. Sama er uppi á teningnum í öðrum sjávarbæjum eins og 

Grindavík, Höfn í Hornafirði og fleiri bæjum. Veiðigjald- auðlindagjaldi, lagt er 

til að veiðigjald verði með öllu afnumið, ef það er ekki gerlegt er lagt til að 

veiðigjaldið renni í viðkomandi sjóði sveitarfélaganna. Tekjuskipting ríkis- og 

sveitarfélaga. Sveitarfélög og samtök þeirra hafa oft bent á að tekjuskipting ríkis 

og sveitarfélaga sé þannig að verulega halli á sveitarfélögin. Telur 

Vestmannaeyjabær að vegna niðurskurðar á þorskkvóta sé kominn tími til að 

endurskoða þessa tekjuskiptingu enda sé það mjög likleg þróun að með 

áframhaldandi skiptingu blasir lítið annað við en niðurskurður á þjónustu við íbúa 

sveitarfélaganna. Fjármagnstekjuskattur- arður af ríkisrekstri ásérhver svæðinu. 

                                                           
9
 Vestmannaeyjabær, 2007   
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Lagt er til að hluti söluhagnaðar af eigum ríkisins verði lagður í uppbyggingu á 

atvinnustarfsemi þeirra sveitarfélaga sem urðu fyrir skerðingu á þorskkvóta. Að 

hluti af söluhagnaði ríkissins auk fjármagnstekjuskatts einstakra sveitarfélaga 

verið lagður í sjóði til atvinnuþróunar
10

.  

Síðan að þessar mótvægistillögur voru lagðar fram hefur heilmikið af þeim skilað 

sér til Eyja. Má þar fyrst nefna stórefling Framhaldsskólans, tugir milljóna hafa 

farið í eflingu hans. FABLAB setri var komið á sem er í góðri samvinnu við 

skólann.
 
Auk þess að skólinn heldur áfram í þróunarstarfsemi, heimavist var 

komið á ofl.
11

 Það kemur fram í fréttatilkynningu sem Fjármálaráðuneytið sendi 

frá sér um mótvægisaðgerðir vegna skerðingu þorskkvótans, að námsframboð og 

náms- og starfsþjálfun í framhaldsskólum og símenntunarmiðstöðvum á 

landsbyggðinni verði eflt, ekki síst með tilliti til nýsköpunar og þróunar í 

atvinnulífi. Er gert ráð fyrir 100 milljónum króna í fjáraukalögum 2007 og öðrum 

100 milljónum króna á árinu 2008 til verkefnisins. 
12

 Miklir fjármunir fóru í að 

bæta samgöngur milli lands og Eyja og má þar helst nefna fjölgun næturferða með 

Herjólfi í 20 og 3 ferðir á dag til og frá Eyjum með Flugfélagi Íslands. Gert ráð 

fyrir 36 milljón króna framlagi vegna samnings til tveggja ára vegna aukinna 

flugferða til Vestmannaeyja yfir helsta ferðaþjónustutímann.
13

 Tugir milljóna hafa 

einnig farið í eflingu Heilsugæslunar og er verið að kanna hvernig hægt verði að 

sérhæfa hana ennfremur.
14

 Í tilkynningu ráðuneytisins er ennfremur lagt til að 

auknu fjármagni verði veitt til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands til uppbyggingar á 

Höfn og í Vestmannaeyjum, m.a. til ráðningar á tveimur nýjum starfsmönnum á 

hvorn stað. Er ætlunin að auka framboð og aðgengi að ráðgjöf og fræðslu á sviði 

atvinnuþróunar og nýsköpunar. Einnig verða settar verða 20 milljónir króna í níu 

verkefni með einsskiptisframlagi til tækjakaupa og/eða frekari aukningar starfa 

sbr. nánari ákvörðun viðkomandi stofnana. Eitt af þessum verkefnum á við um 

Háskólasetrið í Vestmannaeyjum.
15

  

Eins og nefnt var hér að ofan er líklegt að efnahagsleg áhrif í Vestmannaeyjum 

vegna þorsskerðingarinnar verði varla undir 10 miljörðum. Og munar nú um 
                                                           
10

 Vestmannaeyjabær, 2007  
11

 Elliði Vignisson (munnleg heimild 25. Ágúst 2008)... 
12

 Fjármálaráðuneytið, 2007 
13

 Fjármálaráðuneytið, 2007 
14

 Elliði Vignisson (munnleg heimild 25. Ágúst 2008)... 
15

 Fjármálaráðuneytið, 2007 
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minna í ekki stærra bæjarfélagi en Vestmanneyjar eru. Í ljósi þess skipta þessar 

tillögur bæjarstjórnarinnar gríðarlega miklu máli og mjög mikilvægt að 

ríkisstjórnin beiti sér í því að koma þeim flestum ef ekki öllum í framkvæmd eins 

fljótt og auðið er. Allar þessar tillögur miða að því að efla atvinnulífið í Eyjum og 

reyna að auka fjölbreytileikan í því.  
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4.  Samgöngur 

 

Samgöngur til og frá Vestmannaeyjum hafa mikið verið í umræðunni undan farin 

ár. Það er allveg ljóst að þær samgögur sem Vestmanneyingar búa við í dag sinna 

engan vegin því sem þær þyrftu að gera. Því samgöngur skipta gríðarlega miklu 

máli í bæjarfélagi eins og Vestmannaeyjum, er lykilatriði í því hvort hægt sé að 

halda úti nauðsynlegri þjónustu til að fólk og fyrirtæki geti keppt á 

samkeppnisgrundvelli við önnur fyrirtæki á landinu. Í umræðunni um bættar 

samgöngur milli lands og Eyja hafa verið nefndir þrír kostir: jarðgöng, nýr 

Herjólfur og Bakkafjöruhöfn. Og hefur verið ákveðið að hefjast handa við gerð 

Bakkafjöruhafnar og áætlað að hún verði tilbúin 2010.  Ýmsar skoðanir hafa verið 

settar fram um þessa þætti og mun þeim verða gerð góð skil hér að neðan. 

4.1 Jarðgöng 

GÓÐAR samgöngur eru forsenda byggðar á landsbyggðinni. 

Jarðgöng eru þar stór þáttur enda líta landsmenn orðið á þann 

kost sem einn meginþátt þess að bæta samgöngur og stytta 

vegalengdir milli byggðarlaga. Í því sambandi er það ljóst að 

einn þeirra staða sem þarf nauðsynlega á slíkri samgöngubót að 

halda er Vestmannaeyjar. Undanfarin ár hafa orðið miklar 

breytingar á mannlífinu í Vestmannaeyjum, fólksfækkun, 

fækkun starfa í sjávarútveginum og lítið framboð af vinnu fyrir 

ungt fólk sem hefur nýlokið námi. Því er mikilvægt að líta til 

þeirrar framtíðarlausnar sem þarf að koma varðandi samgöngur 

við Eyjar og einnig þarf að bæta þær samgöngur sem eru til 

staðar. 
16

 

Vestmannaeyjabær er eini kaupstaðurinn á Íslandi sem ekki nýtur vegtengingar 

við aðra landshluta. Búa þess vegna íbúar bæjarfélagsins við skertar samgöngur 

miðað við flesta aðra Íslendinga að því marki að þeir eru háðir 

almenningssamgöngum og flutningsfyrirtækjum að mestu leyti um ferðir og 

flutninga. Ferðir eru strjálar og frátafir nokkrar, er þess vegna mikill ávinningur á 

                                                           
16

 Ingi Sigurðsson, 2004 
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því aðkoma á vegtengingu á milli Vestmannaeyja og meginlandsins. En auðvitað 

er gerð jarðgangna milli lands og Eyja mjög kostnaðarsamt og umfangsmikið 

verkefni.  

Þann 8. mars árið 2003 var stofnað áhugafélag um jarðgöng milli lands og Eyja, 

Ægisdyr. Félagið var stofnað í þeim tilgangi að kanna til hlítar þann möguleika að 

grafa jarðgöng milli lands og Eyja. Og hefur félagið staðið fyrir víðamiklum  

rannsóknum á því að sýna fram á að þessi framkvæmd væri möguleg tæknilega og 

jarðfræðilega og að kostnaður væri innan þeirra marka sem miðast við núverandi 

kotnað ríkisins vegna samganga við Vestmannaeyja.   

 Frá því að Ægisdyr var stofnað árið 2003 hafa margar rannsóknir og 

skýrslur verið unnar um jarðgöng milli lands og Eyja og verður þróun þessarar 

umræðu rekin hér á eftir í stuttu máli  að þeirri stöðu sem málið er í dag. 

Sumarið 2003 byrjuðu jarðfræðirannsóknir dr. Ármanns Höskuldssonar og 

erlendra vísindamanna frá Bandaríkjunum á setlögum milli lands og Eyja.  

Niðurstöður úr þeim rannsóknum sýndu fram á að það er mögulegt að uppbygging 

svæðisins milli lands og Eyja öðruvísi en áður hefur verið haldið en til að fá fulla 

staðfestingu á því þarf að kanna betur jarðlögin.
17

 Óskuðu Ægisdyr efitir  aðkomu 

Vegagerðarinnar í áframhaldandi rannsóknum. Haustið 2003 voru haldnir ýmsir 

fundir með samgönguráðherra og þingmönnum suðurkjördæmis og var í kjölfarið 

á því skipuð nefnd til að fara yfir samgöngumál Vestmannaeyja. Áætlað var að 

meta kosti og galla jarðgangna, áframhaldandi siglingum Herjólfs og svo 

ferjulægi í Bakkafjöru.
18

  

Á almennum kynningafundi Ægisdyra þann 20. apríl 2004 skorar félagið á 

samgönguráðherra, samgöngunefnd Alþingis og þingmenn Suðurkjördæmis að 

tryggja nægjanlegt fjármagn til jarðfræðirannsókna þeirra sem nauðsynlegar eru 

vegna fyrirhugaðra jarðganga milli lands og Eyja. Fyrirhuguð jarðgöng milli lands 

og Eyja eru eitt stærsta mál seinni tíma varðandi byggð í Vestmannaeyjum og 

hefur einnig gríðarleg áhrif á nágrannasveitarfélögin á Suðurlandi. Á þessum tíma 

láu fyrir tvær skýrslur sem voru unnar í þeim tilgangi að varpa skýrara ljósi á 

þennan möguleika í lausn á framtíðarsamgöngum við Vestmannaeyjar.
 
Önnur var 

                                                           
17

 Dr. Ármann Höskuldsson, 2003 
18

 Ægisdyr, 2004, 7. maí  
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frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands og hin frá Línuhönnun og Mott 

Mcdonalds.
19

  

Skýrsla Hagfræðistofnunarinnar var unnin að beiðni Ægisdyra en hún var 

fjármögnuð af mörgum aðilum þar á meðal: ríkisstjórninni, Vestmannaeyjabæ, 

sveitarfélögum í Rangárþingi og Hitaveitu Suðurnesja. Í skýrslunni kemur fram að 

að jarðgöng til Vestmannaeyja megi kosta allt að 30,3 milljarða króna miðað við 6 

ára byggingartíma til að skila þjóðfélaginu arðsemi. Í skýrslunni var miðað við að 

árið 2010 gæti umferð einkabíla verið um 600 bílar á dag og 50 stórir bílar. Með 

þessu myndi fjöldi erlendra ferðamanna alt að fjórfaldast það er fara úr um 20.þús. 

í um 90-95 þús. manns á ári. Ferðir landmanna til og frá Eyjum myndu þrefaldast 

og verða um 400 þús. manns. Þjóðarhagslegur ábati ganganna yrði um 25,6 ma. 

kr. miðað við 30 ára tímabil og þar af yrði framlag ríkisins um 19,1 ma. kr. 

Staðbundin áhrif yrðu mikil sem og stækkun áhrifasvæðis með tengingu við 

Rangárþingin, t.a.m. auknir atvinnumöguleikar og hækkun fasteignaverðs.
20

  

 Vegagerðin lét Línuhönnun og Mott Mcdonalds gera skýrslu fyrir sig og  

Í henni er niðurstaðan sú að jarðgöng til Vestmannaeyja eru tæknilega 

framkvæmanleg og kemur þar skýrt fram að nauðsynlegt er að vinna frekari 

jarðfræðirannsóknir á svæðinu til að geta nálgast raunkostnað með betri 

nákvæmni. Jarðgöngin eru framkvæmanleg og þar er staðfest sama niðurstaða og í 

skýrslu Vegagerðarinnar frá árinu 2000 sem Alþingi fól stofnunnni að vinna. Ef 

ódýrasta aðferðin við borun ganganna er farin er kostnaðurinn talinn vera allt að 

38 ma. kr. með vsk. miðað við 6-7 ára framkvæmdatíma, og er þá miðað við 

óhagstæðustu forsendur.
21        

 
Í janúar 2005 samþykktu þingmenn suðurkjördæmis að tryggja 20 

milljónir króna til landfræðisrannsókna, hvort að mögulegt sé að gera jarðgöng 

milli lands og Eyja og mun Vegagerðin hafa umsjón með framkvæmd 

rannsóknanna.
22

 Vorið 2005 var gerð forathugun á vegum verktakafyrirtækisins 

NCC á kostnaðarmati á jarðgöngum milli lands og Eyja. Niðurstöður úr þeim 

forathugunum gefa til kynna að berggrunnsskilyrði henti til jarðgangnagerðar. Og 

                                                           
19

 Ægisdyr, 2004, 20.apríl 
20

 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004 
21

 Mott Mcdonald/Línuhönnun, 2004 
22

 Morgunblaðið, 2005 
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að heildarkostnaður á þeiim gönugum sem yrðu milli lands og Eyja, 18 km löng 

yrði í kringum 1.450 ma. danskar krónur. 
23. 

Sumarið 2006 sendi ráðgjafarfyrirtækið Multiconsult frá sér skýrslu 

varðandi kostnaðarmat og fleira tengt jarðgöngunum. Skýrslan var unnin af Sverre 

Barlindhaug jarðverkfræðingi, hann býr yfir mikilli reynslu af samskonar 

verkefnum víðs vegar um heiminn. Tilgangur skýrslunar var að fara yfir þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið. Ástæður þess að Ægisdyr taldi mikilvægt að fá 

óháðan erlendan aðila til að meta verkefnið var meðal annars sú að niðurstaða sem 

starfshópur á vegum samgönguráðherra skilaði af sér. Þar komst hópurinn að því 

að jarðgöng myndu vera mun dýrari en áður var talið þar sem beita þyrfti dýrustu 

bortækninni. Niðurstöður úr skýrslu Multiconsult voru að göng milli lands og 

Eyja eru tæknilega framkvæmanleg. Heildarlengd ganganna yrði um 18 km og 

jarðfræðilegar aðstæður eru að mestu leyti ákjósanlegar. Framkvæmdarkostnaður 

er talinn vera um 1.625 ma. noskra króna eða um 18,6 ma. íslenskra króna miðað 

við gengi norsku krónunnar á þeim tíma sem skýrslan var gefin út. Niðurstöður 

skýrslunnar sýna mjög skýrt fram á það að jarðgöng milli lands og Eyja er sá 

kostur sem samgönguyfirvöld eiga að leggja vinnu í. Ægisdyr hafa frá upphafi 

haldið því fram að það sé nauðsynlegt að ljúka jarðfræðirannsóknum á svæðinu 

áður en að endanleg ákvörðun er tekin um framhaldið. Miðað við tölur úr 

skýrslunni er ekki óeðlilegt að áætla að þegar allur kostnaður hefur verið tekinn 

inn í að þá sé líklegt að göngin muni kosta um 20-22 ma.kr. Ægisdyr hafa sýnt 

fram á að með þeim framlögum sem ríkissjóður greiðir árlega vegna Herjólfs og 

með innkomu af áætluðu veggjaldi í göngin þá munu göngin borga sig upp á um 

það bil 40 árum. Þá er ekki tekið tillit til þeirra miklu áhrifa sem göngin myndu 

hafa á samfélagið í Vestmannaeyjum og í nágrannasamfélögum á suðurlandi. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur áður sýnt fram á í skýrslu sinni sem var 

nefnd hér framar í kaflanum frá árinu 2004 að göng milli lands og Eyja megi 

kosta allt að 30 ma.kr. án þess að útgjöld ríkissjóðs vegna samgangna við 

Vestmannaeyjar aukist á 30 ára tímabili.
24

       

 Vorið 2007 var ákveðið að leggja mat á kostnað við gerð jarðganga milli 

lands og Eyja. Fengið var óháð ráðgjafafyrirtæki til að annast verkefnið, 
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 Ægisdyr, 2005 
24

 Jarðgangnatíðindi, 2007 
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Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen (VST). Matið átti að felast í því  að lesa úr 

fyrirliggjandi gögnum um rannsóknir og kostnaðarmat við hugmynd um 

jarðgöng.
25

 Þann 27. Júlí 2007 kom  svo reiðarslagið þar sem Kristján L. Möller 

kynnti skýrslu VST. 

Tillaga samgönguráðherra sem var samþykkt gerir ráð fyrir að í 

ljósi hins mikla kostnaðar og óvissu vegna jarðfræðilegra 

aðstæðna við gerð jarðganga verði öll áform um gerð slíkra 

ganga lögð á hilluna. Jafnframt var samþykkt að semja um 15 

árlegar viðbótarferðir með Herjólfi árin 2008 til 2010. 
26

 

Í niðurstöðu skýrslunnar kemur fram að kostnaður við jarðgöngin er talinn vera á 

bilinu 52- 80 miljarðar króna. Steypufóðruð göng þá 3 km sem eru næst Heimaey 

eru talin kosta um 52 milljarða króna og ef þau væru steypufóðruð alla leið eða 

um 18 km er kostnaðurinn talinn vera allt að 80 milljarðar. Eftir þessa skýrslu var 

ákveðið að göngin skyldu vera lögð á hilluna um óákveðin tíma og ekki skyldi 

stofna til nýrra rannsókna eða athuganna. Lögð var þá fram þingsályktun um 

samgönguáætlun áranna 2007 til 2010 og gerir hún ráð fyrir því að 

framtíðarsamgöngur milli lands og Eyja verði með nýjum Herjólfi sem sigli milli 

Bakkafjöru og Heimaeyjar.
 27 

4. 2 Bakkafjara 

Í lokaskýrslu starfshóps sem skipaður var til að fjalla um samgöngur við 

Vestmannaeyjar er lagt til að skoðuð verði sú lausn að byggja ferjuhöfn í 

Bakkafjöru og fá nýja ferju til siglinga milli lands og Eyja. Að mati starfshópsins 

er þessi kostur vænstur til að fullnægja auknum kröfum um bættar samgöngur við 

Eyjar en reglulegu áætlunarflugi og fjölgun ferða Herjólfs hefur ekki tekist að 

fullnægja flutningaþörf milli lands og Eyja. Gerður var samningur við 

rannsóknamiðstöð Háskólans á Bifröst um rannsókn á áhrifum ferju um 

Bakkafjöruhöfn á samfélag og byggð í Vestmannaeyjum. Helstu niðurstöður 

skýrslunar eru þessar:  

 Ferja um bakkafjöruhöfn mun almennt auka bjartsýni Vestmannaeyinga. 

Samfélagið verður opnara og viðhorf margra til þess að búa á svæðinu mun 

eflaust breytast. Nokkuð víst er að langmestu áhrif ferju um Bakka verði í 

ferðaþjónustu og þá sérstaklega í Vestmannaeyjum. Jafnframt má gera ráð fyrir að 
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27
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ferðir til Vestmannaeyja styðji mikið við vöxt ferðaþjónustu í Rangárþingi og 

nágrenni. Samhliða áframhaldandi tækniþróun má gera ráð fyrir að störfum muni 

áfram fækka í störfum eins og sjávarútvegi aukið aðgengi Vestmannaeyinga að 

stærri markaði getur aftur á móti skapað tækifæri fyrir fjölbreyttari 

iðnaðarframleiðslu. Betri samgöngur almennt geta að auki haft aðdráttarafl fyrir 

ýmis störf í þekkingariðnaði sem tengjast með einum eða öðrum hætti núverandi 

burðarásum atvinnulífsins. Þó að ný ferja muni stytta ferðir Eyjamanna til lands 

mun svo kallaðari fjarlægðarvernd verslunar og þjónustu ekki stafa teljandi ógn af 

því. Litlar líkur eru á að það dragi úr opinberri starfsemi í Vestmannaeyjum. Áhrif 

ferju um Bakkafjöruhöfn munu meðal annars koma fram í hækkun fasteignarverðs 

í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjar geta orðið eftirsóttur valkostur í búsetu fyrir 

brottflutta Vestmannaeyinga og aðra sem vilja gjarnan eiga þess kost að eiga 

annað heimili utan höfuðborgarsvæðisins. Nokkuð miklar líkur eru á að tvöföld 

búseta muni aukast meðal íbúa í Vestmannaeyjum. Ferja um Bakka mun færa 

íbúum í Vestmannaeyjum meiri tengsl við önnur svæði og kröfur nútímans um 

meiri hreyfanleika í samskiptum yrði mætt. Með nokkurri vissu má segja að ferjan 

muni styrkja verulega búsetu sem fyrir er. Einnig mun hún færa mannfjöldaþróun 

nær því sem er á nágrannasvæðum og hægja þannig á margra ára fólksfækkun. 

Aukin umsvif fyrirtækja með bættu aðgengi að mörkuðum ættu að hafa jákvæð 

áhrif á þróun atvinnutekna í Vestmannaeyjum. Rof á einangrun í samgöngulegu 

tiliti hefur þau áhrifa að fólk sem gjarnan vill búa í Eyjum, sökum tengsla við 

heimahaga kann að taka ákvörðun um það í kjölfarið eða hætta við að flytja. Ný 

tækifæri skapast til nýsköpunar í atvinnulífi. Hafa þarf í huga að aukið vægi 

ferðaþjónustu á kostnað sjávarútvegs getur leitt til lægri meðaltekna heilt á litið en 

styrkir þó atvinnulífið í heild og dregur úr einhæfni þess. Stækkun  atvinnu, skóla 

og þjónustusvæða yrði órveruleg miðað við núverandi íbúafjölda það er þó ljóst 

að hreyfanleiki fólks fer vaxandi með batnandi samgöngum. Sem gæti lýst sér í 

því að iðnaðarmenn sinni verkefnum út fyrir hefðbundin mörk atvinnusvæðisins, 

ferjan um Bakka skapar ákveðinn sveigjanleika gagnvart slíkri starfsemi. Ferja um 

Bakkafjöruhöfn milli Eyja og fastalandsins og svú stytting ferðatíma sem af henni 

hlýst eykur verulega líkur á að efnahagslíf í Eyjum þróist með sambærilegum 

hætti og á nærliggjandi svæðum.
28
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5.  Stórskipahafnir og tollfrjáls svæði 

5.2 Stórskipahöfn í Vestmanneyjum  

Ýmislegt hefur verið reynt til að auka atvinnuástandið í Eyjum eins og til dæmis 

með flutningu opinberra starfa. Einnig hefur verið reynt að auka 

ferðamannaiðnaðinn en þar sem samgöngur milli lands og Eyja hafa alls ekki 

verið nógu góðar hefur ferðamannaiðnaðurinn ekki gengið eins vel og menn 

myndu vilja. Sú hugmynd hefur komið upp að reisa stórskipahöfn í 

Vestmannaeyjum. Gæti það haft mikl áhrif á ferðamannaiðnaðinn í 

Vestmannaeyjum, komur skemmtiferðaskipa til landa á Norður- Atlandshafi eru 

að verða algengari með hverju árinu og hafa Íslendingar ekki farið varhluta af því. 

Því miður hafa ekki mikið af þessum skipum komið til hafnar í Vestmannaeyjum 

þar sem höfnin er ekki nógu stór til að taka við stóru skipunum. Önnur hugmynd 

sem sprottið hefur upp í umræðunni um stórskipahöfn er að athuga það hvort hægt 

væri að gera Vestmannaeyjar að tollfrjálsu svæði og jafnvel setja þar upp fríhöfn.  

Á 3 ára áætlun Vestmannaeyjabæjar var stigið fyrsta skrefið í á stórskipahafnar. Þá 

var ákveðið að Vestmannaeyjabær myndi setja 720 milljónir í hafnarkant utan við 

Eiði á næstu þremur árum og yrði þannig 240 milljónum veitt í verkefnið árið 2009 

og næstu tvö ár eftir það. Um er að ræða 40% hlut Vestmannaeyjabæjar í 

fyrirhugaðri framkvæmd. Ekki hafði fengist vilyrði fyrir aðkomu ríkisins en átti 

bærinn von á því að vel yrði tekið í þessa hugmynd. Vestmannaeyjabær er stærsti 

útgerðarbær á Íslandi og getur ekki tekið á móti næstu kynslóð gámaskipa og er 

þess vegna viðlegukantur utan við Eiði nauðsynlegur fyrir útgerðina í Eyjum. Telur 

bærinn að það sé forgangsatriði að stórskipahöfn á Suðurlandi verði í 

Vestmannaeyjum.
29
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 5.2 Hugmynd um fríhöfn í Vestmannaeyjum 

Kanna mætti þá hugmynd að vera með í Vestmannaeyjum fríhöfn eins og þá sem 

er í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Hún myndi s.s. selja svipaðan varning og þar. 

Ríkið yrði þá að gefa eftir virðisaukaskatt á verslun og þjónustu. Fríhöfn er 

ákveðin útgáfa af frísvæði sem er afmarkað svæði í tollalegu tiliti. Á frísvæði er 

heimillt að geyma ótollaafgreidda vöru og/eða annast vinnslu á afmörkuðu 

tollfrjálsu svæði þar sem ekki þarf að greiða tolla af aðföngum. Innan svæðisins er 

heimil aðvinnsla, skipting sendinga, umpökkun, samsetning, blöndun, prófun, þrif 

og léttur iðnaður. Frísvæði eru skilgreind eftir þeirri starfsemi sem þar fer fram til 

dæmis fríverslunarsvæði, fríiðnaðarsvæði, fríviðskiptamiðstöðvar og loks 

fríhafnir. Fríhafnir eru oft stofnsettar í tengslum við millilandaferðir og þá helst 

við flughafnir, skipahafnir, landamæri o.s.frv. Þar er oft aðstaða fyrir verslanir, 

hótel, spilavíti og fleira. Engir tollar eru á vörum og þjónusu í fríhöfnum.
30

 

Fríhöfn í þeim skilningi sem er hér fyrir ofan væri kannski ekki rétta leiðin heldur 

frekar það sem nefnt hefur verið frísvæði. Það eru afmörkuð landsvæði þar sem 

skattalegum ívilnunum, styrkjum og öðrum stuðningsúrræðum er beitt til þess að 

efla atvinnu og auka útflutning.
31

 Í fyrsta grein um reglugerð um frísvæði á Íslandi 

segir: 

Með frísvæði er í reglugerð þessari átt við afmarkað svæði þar 

sem heimillt er að geyma ótollafgreiddar vörur og vinna að 

þeim. Leyfi til reksturs frísvæðis má veita aðilum sem starfa í 

þeim tilgangi að veita öðrum  þá þjónustu  sem felst í rekstri 

frísvæðis, en leyfishöfum sjálfum skal óheimilt að stunda 

iðnaðarframleiðslu, verslun, umboðssölu, heildsölu eða 

smásölu.
32

 

 

Auðvitað eru þetta aðeins vangaveltur og ýmsar athuganir og kannanir sem fara 

þyrfti út í til að finna út hvort að þessi hugmynd væri í raun og veru 

framkvæmanleg. Guðmundur Ævar Oddsson gerði lokaritgerð við Háskólann á 

Akureyri um fríhöfn í Hrisey árið 2002. Tilgangur ritgerðarinnar var að kanna 

verðleika viðskiptahugmyndar sem Birgir Snorrason kom með um að gera fríhöfn 

í Hrísey. Í þessari ritgerð lagði Guðmundur fram ýmsa þætti sem kanna þyrfti áður 
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en viðskiptahugmynd sem þessi væri sett á fót og notaðist hann við þrepa- og 

gáttalíkan Cooper„s.
33

  Í þessum kafla verður stuðst við niðurstöður Guðmundar 

þar sem um er að ræða mjög líkar hugmyndir, að reisla fríhöfn í Hrísey eða í 

Vestmannaeyjum. 

Í fyrsta lagi þyrfti að kanna hvort það væri í raun markaður fyrir þessu. Ef 

fríhöfnin væri þannig að hún væri opin fyrir alla ferðamenn hvort sem þeir væru 

að ferðast innanlands eða millilanda væri án efa markaður fyrir fríhöfn í 

Vestmannaeyjum. Þetta myndi mjög líklega efla ferðamannastraum til Eyja því 

fólk hefur alltaf áhuga á því að versla ódýrt og mætti áætla að til dæmis 

ferðamenn sem keyra framhjá Bakka myndu eflaust skella sér í ferjuna yfir til 

Eyja til að geta náð sér í vörur á góðu verði. Allt myndi þetta hafa í för með sér  

að samgöngur yrðu efldar við Eyjarnar og með tilkomu stórskipahafar fjölgar 

skemmtiferðaskipum, því þá gætu stærri skip lagst að bryggju og þeim fylgir 

mikill ferðamannastraumur. Allt myndi þetta gefa auknar tekjur í bæinn, fjölga 

störfum ofl. Það getur einnig verið góður kostur að hafa fríhöfn á Eyju, sem er 

mjög afmarkað landsvæði og myndi þá auðvelda tollaeftirlit. Og með tilkomu 

Bakkafjöru verður aðeins um 30 mín sigling á milli lands og Eyja og stutt fyrir 

Sunnlendinga að skella sér yfir. Þetta sýnir að út frá tæknilegu sjónarmiði væri 

hugmyndin framkvæmanleg.
34

 Kanna þyrfti hversu mörgum ferðamönnum 

Eyjarnar gætu tekið við ef ferðamannastraumurinn yrði það mikill. Fjöldi erlendra 

ferðamanna á Íslandi hefur vaxið að meðaltali um 6 - 8% á ári síðustu 10 -15 árin 

og með svipaðri þróun munu um ein milljón erlendra ferðamanna koma til 

landsins eftir 10 til 15 ár.
35

 Einnig eru Íslendingar mun duglegri við að ferðast 

innanlands en áður. Þetta þýðir aukið álag á ferðamannastaði og gæti þýtt mikið 

auka álag á heimamenn í Eyjum sem og álag á Eyjuna sjálfa.
36

  Það þarf ekkert að 

deila um það að það yrði ýmislegt fleira að sækja til Eyja en einungis fríhöfnin. 

Eyjarnar eru þekktar fyrir einstaka náttúrfegurð með sín Eldfjöll, úteyjar og 

mögnuðu náttúru sem dregið hefur marga ferðamenn til sín í fjöldamörg ár. En 

auðvitað er það alltaf markmið að fá fleiri ferðamenn og með tilkomu fríhafnar 
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myndi fjöldinn líklega margfaldast og gera þyrfti þá nausynlegar ráðstafanir til að 

geta tekið á móti því fólki. 

Hér að ofan var því velt upp hvort það væri markaður fyrir fríhöfn í 

Vestmannaeyjum og er það talið líklegt vegna þess að fólk hefur alltaf áhuga á því 

að versla ódýrt. Það hefur lengi verið vinsælt hjá Íslendingum að fara í 

verlsunarferðir til útlanda og spilar það alltaf stórt hlutverk að geta verslað í 

fríhöfninni í leiðinni. Íslendingar eru þó ekki einir um það að vilja versla ódýrt og 

í fríhöfnum. Margs annarsstaðar í heiminum ferðast fólk á milli landa til að versla. 

Má þar til dæmis nefna Dani sem ferðast iðulega yfir landamærin til Þýskalands 

til að kaupa sér ódýrara áfengi. Spánverjar og Frakkar leggja mikið leiðir sínar til 

smáríkisins Andorra sem má segja að sé eins og stór fríhöfn. Englendingar og 

Þjóðverjar fara með ferjum milli landa til að versla skattfrjálst.
37

 Þetta hlýtur að 

gefa góða sýn á það að Íslendingar yrðu mjög fegnir að þurfa ekki alltaf að ferðast 

á milli landa til að versla í fríhöfn heldur einungis skella sér til Vestmannaeyja.   

Ein stór spurning í þessari hugmyndafræði er hvernig fólk mætti versla í 

fríhöfninni.  Mættu Íslendingar og heimamenn versla eins oft og þeir vildu, í hvert 

sinn er þeir ferðast á milli lands og Eyja eða þyrfti að setja á ákveðinn kvóta á 

hvern og einn, eins og til dæmis aðeins einu sinni í mánuði?  Setja þyrfti ákveðin 

lög og reglur um þetta. Hvernig sem það yrði gert er alltaf möguleiki á að þetta 

geti skapað óænægju hjá til dæmis verslunarfólki því  þetta gæti líklega komið 

niður á verslun í Eyjum, það væri til dæmis mjög líklegt að áfengis- og 

tóbaksverslun ríkisins í Eyjum yrði lokað.
38

 Hafa ber í huga að það eru ávalt kostir 

og gallar við allar hugmyndir og þess vegna mjög nauðsynlegt að kanna hlutina 

mjög vel áður en ráðist er í framkvæmdir. 

Lög og reglur skipta augljóslega miklu máli í þessu ferli og fer Guðmudur Ævar 

vel í þennan þátt í ritgerð sinni um fríhöfn í Hrísey (2002).  Þar skoðar hann þau  

lög sem tengjast þessari viðskiptahugmynd til að sjá hvort að hún gengur upp.eins 

og stendur í reglugerð Íslands um frísvæði (sjáí kafla 5.1.) er óheimilt að stunda 

smásölu á fríssvæði, einnig stendur í 10. grein: 

 

                                                           
37

 Guðmundur Ævar Oddsson, 2002  
38

 Guðmundur Ævar Oddsson, 2002 



25 
 

Einkaneysla eða einkaafnot af vörum sem fluttar hafa verið inn á 

frísvæði án greiðslu aðflutningsgjalda eða gegn endurgreiðslu 

gjalda er óheimil, m.a.að nota slíkar vörur vegna reksturs 

fríssvæðis og mannvirkjagerðar þar. Kaup eða sala svo og hvers 

konar afhending eða viðtaka á nefndum vörum til slíkra nota er 

óheimil. 
39

 

.Í 79. grein tollalaga segir: 

Fjármálaráðherra er heimilt að reka eða leyfa rekstur verslana 

með tollfrjálsar vörur, þar á meðal áfengi og tóbak, í 

flugstöðvum á Reykjavíkurflugvelli, Keflavíkurflugvelli, 

Akureyrarflugvelli, Egilsstaðaflugvelli og Ísafjarðarflugvelli í 

tengslum við farþegaflug milli landa. Heimild þessi gildir einnig 

um sams konar rekstur í Reykjavíkurhöfn, Ísafjarðarhöfn, 

Akureyrarhöfn, Seyðisfjarðarhöfn og Vestmannaeyjahöfn. 

Birgðir slíkra verslana má geyma í tollfrjálsum birgðageymslum 

sem eingöngu eru ætlaðar til þeirra nota. Tollfrjálsum verslunum 

er eingöngu heimilt að selja vörur sínar farþegum og áhöfnum 

millilandafara. Fyrirskipa má að vörur þessar séu afhentar 

kaupanda í sérstaklega gerðum lokuðum umbúðum sem 

kaupandi ber ábyrgð á, að viðlagðri refsingu, að ekki séu 

opnaðar fyrr en komið er út fyrir tollsvæði ríkisins.
40

 

Og kemur það skýrt fram að einungis er heimilt að selja farþegum  í 

millilandaferðum  tollfrjálsan varning. Þessi tvenn lög sýna fram á það að fólk á 

ferð innanlands myndi brjóta þessi lög með því að verlsa í fríhöfninni, og 

verslunareigendur með því að selja þeim varning. Í báðum þessum tilvikum  þyrfti 

að breyta lögum. Eins og nefnt var hér að ofan þyrfti ríkið að gefa eftir 

virðisaukaskatt á verslun og þjónustu. Í 1. grein laga um virðisaukaskatt segir:  

„Greiða skal í ríkissjóð virðisaukaskatt af viðskiptum innan lands á öllum stigum, 

svo og af innflutningi vöru og þjónustu, eins og nánar er ákveðið í lögum 

þessum.“
41

 Í lögunum, ( 3. grein 2. kafli  nr.1.) stendur einnig að skattskildir séu 

þeir sem: „Í atvinnuskyni eða með sjálfstæðri starfsemi sinni selja eða afhenda 

vörur og verðmæti ellegar inna af hendi skattskylda vinnu eða þjónustu.“  Og nr. 

4. „Ríki, bæjar- og sveitarfélögum og stofnunum eða fyrirtækjum þeirra að því 

leyti sem þeir aðilar selja vörur eða skattskylda þjónustu í samkeppni við 

atvinnufyrirtæki.“ 
42

 Þessi grein sýnir fram á það að hvort sem fríhöfnin væri rekin 

af sveitarfélaginu eða af einkaaðlinum þá þyrfti alltaf að borga virðisaukaskatt til 

ríksins. Þeir einu sem eru undanskildir þessum lögum eru samkvæmt 4. grein: 
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Aðilar sem eingöngu selja vöru eða þjónustu sem undanþegin er virðisaukaskatti. 

Listamenn, að því er varðar sölu þeirra á eigin listaverkum. Þeir sem selja 

skattskylda vöru eða þjónustu fyrir minna en 500.000 kr. á ári og 

skólamötuneyti.
43

 Það er aðeins til lagaheimild um það að heimilt er að 

endurgreiða aðilum búsettum erlendis og sendimönnum erlendra ríkja 

virðisaukaskattinn til baka. Sem sagt einungis þeir aðilar fengju virðisaukaskattinn 

endurgreiddan en ekki fólk sem býr innanlands.
44

 Ef gera ætti þessa hugmynd að 

raunveruleika þyrfti ýmsar lagabreytingar til. En þá kemur upp annað og stærra 

vandamál að þær lagabreytingar myndu brjóta í bága við ákvæðí EES (evrópska 

efnahags svæðisins) samningsins um ríkisaðstoð. Í 61. til 63. grein samningsins 

kemur fram að óheimild sé að raska samkeppni, s.s. ríkisaðstoð er bönnuð nema 

að hún uppfylli skilyrði samningsins fyrir undanþágum og hafi verið samþykkt af  

ESA (Eftirliststofnun EFTA). Leyfilegt er að „aðstoð til að efla hagþróun á 

svæðum þar sem lífskjör eru óvenju bágborin eða atvinnuleysi mikið“ 
45

  Nýjar 

reglur ESS um ríkisaðstoð voru teknar í gagnið í ársbyrjun 2007 innan ESB 

(Evrópusambandsins). Þetta eru reglur um ríkisaðstoð til rannsíknar- og 

þróunarstarfsemi og nýsköpunar.  

Talið er að evrópsk fyrirtæki þurfi að fjárfesta meir í R&Þ og 

nýsköpun til þess að standast samkeppni á heimsvísu. 

Skilvirkasta leiðin til að örva nýsköpun er að auka samkeppni. 

Samkeppni á frjálsum og opnum markaði rekur fyrirtæki til 

nýsköpunar þar sem þau geta með því aðgreint vöru- og 

þjónustuframboð sitt frá öðrum keppinautum, höfðað betur til 

viðskiptavina og þar með staðist samkeppni
46

 

Þarna væri jafnvel kominn möguleiki til að láta reyna á hugmyndina sem 

nýsköpunarverkefni í samfélaginu. En samt sem áður er málið mjög flókið 

lagalega séð. Hugmyndin stenst ekki heldur íslensk samkeppnislög samkvæmt 

EES samningnum. Það að ríkisvaldið veiti ekki fyrirtækjum aðstoð sem skekki 

samkeppnisstöðu viðkomandi fyrirtækja gagnvart öðrum. Samkvæmt 46. gr. 

Samkeppnislaga þarf að tilkynna alla ríkisaðstoð til EFTA (Fríverslunarsamtaka 

Evrópu) og eftir að hún hefur verið tilkynnt“ geta íslensk stjórnvöld ekki 

úrskurðað um það hvort aðstoðin sé í samræmi við leyfilegan opinberan 
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fjárhagsstuðning fyrr en eftirlitsstofnun EFTA hefur tilkynnt um álit sitt á 

málinu.“
47

 Í ljósi þessa er mjög ólíklegt að þessi hugmynd yrði studd af EFTA og 

þar með enginn lagalegur grundvöllur til að fara af stað með hana.  

5.3 Fríðiðnarsvæði  

Margar þjóðir hafa brugðist við stöðnun í atvinnuúrræðum með því að minnka 

álögur á svæði sem hafa orðið fyrir mestu tjóni. Með það í huga að efla 

atvinnuástand á ákveðnum stöðum. Í þessu fellst að búa til eitt alsherjar frísvæði 

þar sem tollar eru aflagðir og skattar hafðir í lágmarki, eða beita fjárhagslegum 

hvötum til að lokka til sín fyrirtæki sem annars sæju sér ekki hag í því að starfa á 

ákveðnum stöðum.       

 Fríiðnaðarsvæði (free trade zone eða export processing zone) eru 

afmörkuð landsvæði innan ríkja þar sem slakað er á höftum á viðskiptafrelsi eins 

og tollum, sköttum eða takmörkunum á innflutningi. Jafnframt er  slakað á kröfum 

um öryggi á vinnustað, umhverfisvernd og réttindi vinnufólks. Tilgangurinn er að 

laða að erlenda fjárfesta og eru stofnun fríiðnaðarsvæða réttlætt þar sem það mun 

á endanum stuðla að þróun. Þróunarríki eru langsamlega í meirihluta þeirra ríkja 

sem hafa stofnað fríiðnaðarsvæði.
48

      

 Fríiðnaðarsvæði eru um allan heim og mörg í sumum löndum eða um 3000 

í 116 löndum. Fjallað verður um nokkur fríiðnaðrsvæði svo sem Shannon á Írlandi 

sem er fyrsta útgáfan af fríhafnarsvæði í heiminum sett af stað 1959 til þess að 

bregðast við minnkandi atvinnu í nálægð við flugvöllinn.
49

 

 

Fríðiðnaðarsvæði í heiminum 

 

Shannon Írlandi 

Um aldamótin 1900 voru Írar ein fátækasta þjóð Evrópu. Í kjölfar 

heimskreppunnar 1929, sem hófst í Bandaríkjunum, hrundu markaðir og 

atvinnuleysi fylgdi á eftir. Á árunum 1933-1960 fylgdu Írar einangrunarstefnu til 

að sporna gegn atvinnuleysi og fólksflótta. Afleiðing þess varð að innlendur 

iðnaður staðnaði. Um 1960 mótuðu þeir nýja stefnu sem kallast iðnvæðing með 
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heimboði (industrialization by invitation) í þessu felst að fá erlenda fjárfesta til að 

byggja upp iðnað.
50

 Þessi leið heppnaðist mjög vel hjá Írum og byggðist upp 

atvinnusvæði með fjölda vellaunaðra starfa. Shannon var mikið nefnt í sambandi 

við hugmynd um fríiðnaðarsvæði á Suðurnesjunum þar sem margt var líkt með 

aðstæðum. 

Jebel Ali Dubai         

Fyrir þá sem selja vörur í Persaflóanum og Suður-Asíu er Jebel Ali 

fríiðnaðarsvæðið ekkert annað en draumur. Erlend fyrirtæki sem fást hvort heldur 

við dreifingu eða framleiðslu þurfa ekki að greiða innflutningstolla og geta verið 

hundrað prósent í eigu erlendra aðila. Sem er annað en utan svæðisins þar sem 

innlendir aðilar verða að eiga að minnsta kosti 51%. Regluveldið er takmarkað 

sem sést best á því að það tekur um viku að vinna úr umsókn fyrir þau fyrirtæki 

sem vilja nýta sér svæðið og fyrirtækin geta verið kominn með lyklana af 

skrifstofunni tveimur mánuðum seinna.
51

    

 Fríiðnaðarsvæðið í Jebel Ali var opnað 1985 og í fyrstu störfuðu þar 

eingöngu fyrirtæki frá Indlandi og úr flóanum, á fyrsta árinu skráðu sig 16 

fyrirtæki. En nú skrá sig að meðaltali 16 fyrirtæki í hverjum mánuði. Mörg 

fyrirtækin koma frá iðnvæddum löndum Evrópu, Ameríku og Austurlöndum fjær. 

Frísvæðið er staðsett um 35 km frá Dubai og er byggt um stærstu manngerðu höfn 

heims, svæðið er um 100 ferkílómetrar og 30% af því er uppfylling. Um 850 

fyrirtæki starfa á svæðinu flest við að endurflytja varning frá Dubai til annara 

landa.
52

 Fyrirtækjum á Jebel Ali hefur þó eitthvað hefur fækkað samkvæmt 

heimasíðu þeirra eða í um 500 fyrirtæki sem gæti skýrst af aukinni samkeppni á 

þessum markaði. 

Port klang Free Zone 

Fríiðnarsvæði sem er byggt upp sem módel af Jebel Ali frísvæðinu sem er það 

svæði sem þykir hafa náð mestum árangri. Port Klang opnaði í nóvenber 2006, 

þrátt fyrir gífurlegan upphafskostnað er reiknað með að svæðið byrji að skila 

hagnaði fimm árum eftir stofnun þess og á endanum muni það verða árangursríkt 

                                                           
50

 Alþingi Íslands, 1982 
51

 The risk report, 1996  
52

 The risk report, 1996  



29 
 

líkt og módelið sem líkt er eftir.
53

 En reyndar kom eitthvað bakslag í þetta 

samstarf þar sem þetta verkefni var stutt af Jebel Ali fríiðnaðarsvæðinu, en 

eitthvað hefur það klikkað því þeir drógu sig út úr verkefninu þar sem þeim fannst 

stjórnvöld í Malasíu ekki gera nógu miklar tilslakanir með eignarhald þar að segja 

vildu ekki sleppa hendinni af verkefninu. En það er einmitt málið í mörgum 

þessum löndum að frísvæði og jafnvel mörg eru þá í eigu ríkisins. Eins og er í 

Nígeríu en þar eru nokkur frísvæði en þar eru menn einmitt að gæla við þá 

hugmynd að stofna frísvæði sem myndi færa þau frísvæði sem fyrir eru yfir á 

næsta plan, í líkingu við Jebel Ali og Port klang.
54

 

Fríiðnaðarsvæði á Íslandi 

Sú hugmynd að stofna fríiðnaðarsvæði á Íslandi hefur verið nefnd oft og iðulega 

aðalega þó samt á Reykjanesinu, komið hafa fram þingályktunartillögur um málið 

og Reykjanesbær hefur látið vinna fyrir sig skýrslu um málið. Það er ansi margt 

líkt með dæmi Reykjanesbæjar og Shannon á Írlandi því nærliggjandi bæir við 

Shannonn flugvallarsvæðið liðu ansi mikið fyrir það þegar millilendingar til 

bensín áfyllinga urðu óþarfar og þar með urðu ansi margir af atvinnu sinni. Þar 

var brugðist við því með því að stofna til fríiðnaðarsvæðis til að sporna við 

atvinnuleysi og til að byggja upp iðnað. Á Íslandi eru engin fríiðnaðarsvæði sem 

stendur. Þó hafa verið umræður um stofnun slíks svæðið við Keflavíkurflugvöll. 

 Þingsályktunartillögur um athugun á hagkvæmni þess að stofna slíkt svæði 

voru fluttar sex ár í röð á Alþingi, frá 1979-1984 án þess að vera samþykktar. Árið 

1984 flutti þáverandi þingmaður Alþýðuflokksins, Karl Steinar Guðnason, 

tillöguna. Þetta var liður í alhliða uppbyggingarátaki í atvinnumálum á 

Suðurnesjum. Í þingsályktunartillögunni kom fram að aðstæður á Suðurnesjum 

væru hagstæðar, þar væri gott aðgengi að orku og hráefni en tækni- og 

verkkunnáttu væri ábótavant. Bent var á að í Shannon á Írlandi væri búið að koma 

á fót fríiðnaðarsvæði við sambærilegar aðstæður.    

 Byggðastofnun lauk skýrslu um fýsileika þess að koma á fót 

fríiðnaðarsvæði á Suðurnesjum árið 1987 en ekkert var aðhafst í framhaldinu. 

Talið var að Ísland væri ekki nægilega samkeppnishæft, vinnuafl væri of dýrt 
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þannig að til þess að laða að fyrirtæki þyrfti að umbuna þeim of mikið með alls 

kyns skattafríðindi.  

Ásgeir Hannes Eiríksson lagði fram tillögu til þingsályktunar um fríhafnarsvæði 

við Keflavíkur flugvöll. Að geta flutt vörur á milli annarra viðskiptalanda með viðkomu 

hér á landi til umskipunar eða nokkurskonar vöruhótel . Að framleiða eða fullvinna vörur 

hér á landi úr hráefni eða hlutum frá einu landi til þess að selja í öðru. Eða vera með 

annars konar  fríhafnir eins og bæði tollvörugeymslur og vöruafgreiðslur skipa- og 

flugfélaga. Hugmyndin er sú að vörurnar yrðu geymdar eða unnar á Íslandi á 

sérstöku fríhafnarsvæði og kæmu aldrei inn í íslenska efnahagslögsögu að öðru 

leyti. Áfangastaður þeirra er í öðrum löndum og því yrðu engin gjöld innheimt af 

vörunum hér á landi eins og af vörum sem keyptar eru til notkunar og neyslu hér á 

landi.  Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkistollstjóra telur embættið að 

greiða eigi virðisaukaskatt af vörum sem fluttar eru til landsins á þennan hátt og 

geymdar á vöruhóteli eða unnar í hugsanlegri fríhöfn. Innflytjendur þurfa því að 

leggja út fyrir skatti þangað til varan selst á áfangastað í öðru landi og það getur 

tekið marga mánuði. Með því móti er ekki hægt að reka starfsemi sem þessa. Því 

þarf að breyta lögum um virðisaukaskatt til þess að tryggja að hann leggist ekki á 

hvers konar fríhafnarstarfsemi og vöruflutning um íslenskar fríhafnir.
55

 

Fríiðnaðarsvæði eru svæði, þangað sem flytja má tollfrjáls hráefni til að framleiða 

fullunna vöru, sem síðan er aftur flutt tollfrjálst úr landi. Innlend gjöld leggjast 

ekki á vöruna, nema hún sé að lokum seld innanlands og sé tollskyld og skattskyld 

semslík. Skipting heimsins í tollmúrasvæði með frjálsum markaði innan svæðanna 

hefur stuðlað að tilraunum fyrirtækja til að komast með fótinn inn fyrir dyr með 

þessum hætti. Fyrirsjáanleg aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu getur gert 

landið að slíkum millilið.
56
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Tvíburaverksmiðjur Maquiladora 

Víða reyna þjóðir að laða að erlend fyrirtæki til að byggja upp iðnað þ.m.t. 

hátækniiðnað og skapa störf fyrir innlent vinnuafl. Á sjötta áratugnum þróuðu Írar 

stefnu sem hét iðnvæðing með heimboði og fólst í að fá erlenda fjárfesta til að 

byggja upp iðnað. Árið 1965 ýtti Mexikó úr vör áætlun til að iðnvæða héruð á 

landamærum Mexikó og Bandaríkjanna. Áætlunin gengur undir nafninu 

tvíburaverksmiðjur á landamærum. Tilgangurinn var að skapa ný störf fyrir 

Mexikóa við landamærin. Bandarísk fyrirtæki reistu samsetningarverksmiðjur 

innan landamæra Mexikó. Vörur voru fluttar tollfrjálsar frá verksmiðjum í 

Bandaríkjum. Þegar fullunnar vörur voru fluttar til baka var aðeins greiddur tollur 

af virðisauka sem varð til við vinnuna í Mexikó. Frá 1965 hefur tala 

tvíburaverksmiðja í Mexikó þrjúhundruðfaldast og þar starfar um ein milljón 

manna. Útflutningur verksmiðjanna er um helmingur af útflutningi Mexikó. Alls 

eru um þrjú þúsund erlendar verksmiðjur á landamærum Mexikó og 

Bandaríkjanna. Samanlögð velta fyrirtækjanna er um 37 milljarðar 

Bandaríkjadala. Margar þjóðir keppa við Mexikóa og Íra um verksmiðjur. Austur-

Evrópulönd bjóða samsetningarfyrirtækjum stað fyrir verksmiðjur, enga tolla og 

10 ára skattfrelsi. Indverjar og Pakistanar bjóða samskonar iðnaði stað í 

tæknigörðum. Á undanförnum árum hefur Kína opnast fyrir erlenda fjárfestingu. 

Kínverjar reyna einnig að ná í samsetningarverksmiðjur frá hátæknifyrirtækjum á 

Vesturlöndum. Við athugun á þróun uppbyggingar samsetningar verksmiðja 

kemur eftirfarandi í ljós. 

Fyrsta kynslóð tvíburaverksmiðja byggist á vinnufrekri framleiðslu, lítilli 

tækni og ákvarðatöku í móðurfyrirtæki og hjá viðskiptavinum. Önnur kynslóð 

byggist minna á samsetningu vara en meira á framleiðsluferlum. Verksmiðjurnar 

eru hálfsjálfvirkar og þar vinna margir verk og tæknifræðingar. Þriðja kynslóð 

stefnir að eigin rannsóknum og þróun. Þar eru kröfur um menntaðstarfsfólk, 

sérstaklega sérhæfða verk og tæknifræðinga. Enn sem komið er hafa ekki margar 

verksmiðjur í framangreindum löndum komist á þriðja kynslóðarstig.
57
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Úrelt hugmynd eða ekki ? 

Margir vilja meina að hugmyndir um að beita fjárhagslegum hvötum fyrir 

fyrirtæki til að starfa á ákveðnum svæðum sé liðin, þessi leið sé orðin úrelt í 

þróuðu hagkerfunum. Aðföng eins og ódýrt vinnuafl og ódýrar náttúruauðlindir er 

víða hægt að fá. Hagsæld sprettur hins vegar frekar af getunni til að nýta betur en 

aðrir aðföng og eiginleika viðkomandi svæðis til framleiðslu vöru og þjónustu. 

           Lág laun skapa ekki raunverulegan grundvöll fyrir samkeppnishæfni, 

heldur halda þau niðri lífskjörum á svæðinu. Fjárhagslega hvata til fyrirtækja er 

auðvelt að keppa við frá öðrum svæðum og löndum. Og eina sem hefst af þessu  

er minni skatttekjur sem annars myndu fara beint í samfélagið í formi menntunar 

osfrv. Frá sjónarhóli hinnar nýju aðferðafræði er eina leiðin til að tryggja 

sjálfbæra hagsæld sú að byggja upp öflugt viðskiptaumhverfi og getu í 

fyrirtækjum sem stuðlar að mikilli framleiðni.
58

  

Mikill munur er á því hvort er verið að tala um að laða til sín fyrirtæki sem 

eru í hreinni hrávinnslu eða fyrirtæki sem eru svokölluð þriðjukynslóðar fyrirtæki 

þar sem hámenntað starfsfólk er nauðsynlegt. Og laun starfsmanna þar jafnvel 

mun hærri en laun sem eru borguð utan svæðisins. Og þrátt fyrir að þessi fyrirtæki 

séu löðuð að með fjárhagslegum hvötum sem skili ekki eins miklu í ríkiskassan 

líta menn svo á að ávinningur þess að fá störf sem eru vel launuð og krefjast 

mikillar þekkingar sem ekki er fyrir til staðar. Sé vel þess virði vegna þess að það 

skilar sér alltaf í færari eistaklingum á atvinnumarkaðinum. 

Mjög ólíklegt er að það sé fjárhagslega hagkvæmt fyrir Íslendinga að 

keppa á almennum grundvelli við önnur fríiðnaðarsvæði í heiminum um að fá til 

sín erlend fyrirtæki. Á meðan atvinnuástand er jafngott og raun ber vitni á Íslandi, 

þó að það hafi farið versnandi, getur varla talist hagkvæmt að bjóða erlendum 

fyrirtækjum sömu kjör og önnur fríiðnaðarsvæði bjóða. Hins vegar virðist full 

þörf á að kanna hvort einhver erlend fyrirtæki sjái sér hag í því að koma á lakari 

kjörum en annars staðar vegna þeirra sérstæðu aðstæðna sem í boði yrðu, svo sem 

jarðhiti, ódýrt rafmagn, vinnuafl með tækniþekkingu í sjávarútvegi, að mestu 

tollfrjáls aðgangur að Evrópumörkuðum og lega mitt á milli Ameríku og Evrópu. 
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Ekki er vafi á því að fjölmörg íslensk fyrirtæki mundu sjá sér hag í því að reka 

sína starfsemi á fríiðnaðarsvæðinu.
59
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6. Umræður 

 

Ein og oft hefur komið fram í þessari ritgerð eru Vestmanneyjar bæjarfélag sem 

hefur átt erfitt uppdráttar undanfarin ár. Er þá helst um að kenna breytingum á 

atvinnuháttum þá sérstaklega í sjávarútvegi og ekki var niðurskurður á úthlutun 

þorskkvóta til þess að bæta ástandið ofan á allt annað. Krafa Vestmannaeyinga um 

að hið opinbera flytji fleiri störf fyrir opinbera starfsmenn til Eyja hefur skilað þó 

nokkrum árangri en þó ekki verið staðið fullkomlega við þau loforð sem gefin 

voru. Til dæmis mætti fjölga verulega opinberum störfum á sviði sjávarútvegs í 

Eyjum og þar mætti vel hýsa aðalstöðvar Fiskistofu, Hafrannsóknarstofnunar og 

rannsóknarveiðiskipið Árni Friðriksson mætti einnig vera gert út frá Eyjum í 

frammhaldi af þessum flutningum. Árni Friðriksson myndi sóma sér vel bundinn 

við bryggju í Eyjum. 

Eins og talið var upp hér að ofan lagði bæjarstórn Vestmannaeyja fram ýmsar 

tillögur um mótvægisaðgerðir vegna skerðingu þorskkvótans. Þær 

mótvægisaðgerðir sem ríkistjórnin hefur veitt til Eyja hafa verið myndarlegar þó 

svo að þær komi að mestu fram á öðrum vígsstöðum en í sjávarútveginum. En 

allar aðgerðirnar eru á einhvern hátt leiðir til þess að bæta atvinnulífið. Mætti þó 

huga betur að kvótalitlum útgerðum sem líða ansi mikið fyrir skerðinguna og 

þyrfti að bregðast betur við því.       

 Með því að efla framhaldsskólann í Vestmannaeyjum er möguleiki á því 

að fá fleiri nemendur til að sækja um og þá ekki aðeins nemendur frá Eyjum 

heldur einnig frá til dæmis nágranna sveitarfélögum á Suðurlandi. Með fleiri 

nemendum þarf líklega fleiri kennara og mögulegt er að einhverjir af þessum 

nemendum myndu setjast að í Vestmanneyjum. Því að einn stærsti vandinn er að 

nemendur fara frá Eyjum í háskólanám og skila sér ekki til baka því þeir fá ekki 

nógu sérhæfð störf þar. Helst þetta í hendur við eflingu Visku símenntunarstöðvar, 
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því fjarnám er alltaf að verða betri og betri kostur þá sérstaklega fyrir fólk út á 

landi. Með því að efla hana er hægt að bjóða upp á meira nám, bæði háskólanám 

og endurmenntun sem hægt er að stunda í Eyjum og þá þarf ekki að missa fólkið í 

burtu sem myndi jafnvel ekki skila sér til baka að námi loknu. Efling 

heilsugæslunnar þýðír fleiri störf sérstaklega ef hún myndi sérhæfa sig í 

einhverjum séstökum málum, oft hafa komið upp hugmyndir um einhversskonar 

heilsuhæli í Vestmannaeyjum og uppbyggingu í  kringum það. Eins og gefur að 

skilja skipta allar þessar tillögur gríðarlega miklu máli fyrir bæjarfélag eins og 

Vestmannaeyjar.  

Samgöngumál Eyjamanna hafa verið í ólestri undanfarin ár, ýmislegt hefur verið 

bætt svo sem aukinn ferðatíðni Herjólfs og fjölgun ferða hjá Flugfélagi Íslands. 

Nú stendur til að hefja siglingar í Bakkafjöru 2010 sem verður vonandi mikil 

samgöngubót þó svo miklar efasemdir séu um það. Í skýrslu sem Háskólinn á 

Bifröst gerði voru menn ansi hreint vissir um ábata þessarrar frammkvæmdar, en 

hvað hafa menn fyrir sér í því? Göng milli lands og Eyja væru alltaf sá kostur sem 

breytti hvað mestu fyrir Eyjamenn og það yrði svo sannarlega samgöngubót. Því 

fyrir mér ganga samgöngur ekki út á fjölda ferða eingöngu heldur áreiðanleika 

samgangna. Helstu rök á móti Bakkafjöru eru þau að menn hafa áhyggjur af því 

að margar ferðir geti fallið niður vegna veðurs. Herjólfur missir núna í dag í 

kringum eina ferð í mánuði yfir helstu vetrarmánuðina. Og mætti það alls ekki 

vera meira en það með nýrri ferju í Bakkafjöruhöfn.  

En ef við snúum okkur að þeim frammsæknu hugmyndum sem fleygt hefur verið 

fram í sambandi við að stórefla atvinnutækifæri í Vestmannaeyjum. Þetta eru 

hugmyndirnar um fríhöfn, stórskipahöfn og fríiðnaðarsvæði. Það er harla ólíklegt 

að hægt yrði að ráðast út í það búa til fríiðnaðarsvæði í Vestmannaeyjum vegna 

þess hversu umfangsmikið það er, þegar talað er um fjárfestingu svo ekki sé nú 

talað um svæðið sem þarf undir svona starfsemi. Ekki má gleyma því að allt er 

svo sem mögulegt með peningum, vilja og sýn. Betri samgöngur yrðu alltaf lykil 

atriði ef þessar stórframkvæmdir yrðu að veruleika. Vegna þess að hver veit nema 

verkefnið myndi sprengja utan af sér og teygja sig upp í Landeyjar og göng yrðu 

ekki bara nauðsynleg heldur arðvænleg.      

 Þó verður það að teljast líklegra að að mexicóska aðferðin Maquila 

program myndi henta betur að því leyti að vera ekki að einblíma á heilt 
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fríiðnaðarsvæði þar sem allskonar tollfrjálsviðskipti fara fram. Heldur að ríkið 

gæfi eftir innflutnings og útflutningstolla sem og tolla af tækjum, vélum og 

hráefni. Þetta yrði bundið við ákveðinn fyrirtæki sem tilraun. Þó ekki í hrávinnslu 

eins og flestar þessar Maquiladora verksmiðjur í Mexico. Heldur reyna að færa 

þessa hugmynd yfir á þriðju kynslóð þar sem stefnt er að eigin rannsóknum og 

þróun. Þar eru kröfur um menntað starfsfólk, sérstaklega sérhæfða verk- og 

tæknifræðinga. Þó svo að tvíburaverksmiðjur eigi betur við þar sem lönd liggja 

saman eins og tilfellið er hjá Bandaríkjunum og Mexico og fríiðnarsvæði sé 

kannski full stór hugmynd fyrir Vestmannaeyjar. Þá er ekkert sem segir að ekki 

meigi búa til einhver svipuð skilyrði þar sem svæðum sem hafa átt undir högg að 

sækja yrði boðið uppá aðstæður sem gerði þeim kleift að lokka til sín fyrirtæki 

með einhverjum leiðum, svo sem skattalegum ívilnunum og fjárhagslegum 

hvötum. Það mætti líka velta því fyrir sér hvort þessi leið sé ekki að vissuleyti 

farin þegar ál fyrirtækjum sem hingað hafa komið undanfarinn ár vegna þess að 

þeim hefur verið boðið raforkukaup langt undir verði. Allavega eru þeim búin til 

skilyrði sem þau geta hugnast að starfa við þrátt fyrir að Ísland sé ekki 

láglaunasvæði. Þannig að það er ekki til ein leið sem þarf að fara heldur spurning 

að búa til skilyrði sem yrðu fyrirtækjum hagstæð. 

Það eru margar góðar ástæður fyrir því að fríhöfn gæti þrifist í Vestmannaeyjum 

og má þá helst nefna að fólk er alltaf tilbúið til að versla ódýrt. Þetta myndi mjög 

líklega efla ferðamannastraum til Vestmanneyja mjög mikið og gefur fólki færi á 

því að versla í fríhöfn án þess að þurfa að fara út úr landinu. Því hefur oft verið 

haldið fram að fríhafnir eins og þær sem staðsett er í Keflavík nýtist frekar því 

fólki sem hefur meiri peninga á milli handanna. Má þá segja að þetta sé frekar 

óréttlátt fyrir þá efnaminni sem hafa ekki efni á að fara til útlanda og eiga þá ekki 

möguleika til að versla sér ódýrari, tollfrjálsan varning. Þó svo að það yrði erfitt í 

framkvæmd að koma þessari hugmynd á fót í Eyjum, lagalega séð, þá er engin 

spurning að þetta er kostur sem mætti vel skoða. Og ef maður gæfi sér það að 

þessi hugmynd yrði að veruleika og myndi ganga vel. Er ekkert því til fyrirstöðu 

að þetta gæti ekki gengið einning á fleiri stöðum á landinu. Sem gæti þá verið góð 

leið til að hjálpa þeim bæjarfélögum sem hafa átt erfitt uppdráttar.  
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7. Niðurstöður 

 

Við upphaf þessara skrifa var farið af stað með þá spurningu hvernig væri best að 

efla atvinnulíf í Vestmannaeyjum og hvað þættir það væru sem hefðu mest áhrif á 

þróunina á næstu árum og áratugum. Atvinnulífið hefur verið stærsta orsökin fyrir 

fækkun íbúa í Eyjum.  

Fækkun atvinnutækifæra hefur verið stærsta orsökin fyrir fækkun íbúa í Eyjum, 

þar sem störfum hefur fækkað vegna tæknivæðingar í sjávarútveginum. Einnig er 

atvinnulífið frekar einhæft og margir sem fá ekki vinnu sem hæfir þeirra menntun. 

Vestmannaeyjabær hefur lagt ríka áherslu á það á undanförumn árum að opinber 

störf séu flutt út á land og þar með til Eyja. Sem dæmu um það er að Fiskistofa 

opnaði útibú í Eyjum 2006 og voru þá ráðnir 3 starfsemenn. Má gera enn betur í 

þessum málum. Bæjarstjórm Vestmannaeyja setti fram ýmsar tillögur um 

mótvægisaðgerðir vegna skerðingu þorskkvótans á fiskveiðiárinu 2007/2008. 

Þetta voru víðamiklar tillögur sem taka á mörgum þáttum í atvinnulífi 

Vestmannaeyja. Ýmislegt hefur skilað sér til Eyja, eins og stórefling 

Framhaldsskólans til dæmis með tilkomu FABLAB seturs sem er í góðri 

samvinnu við skólann. Það er á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem var 

einmitt komið á fót í Vestmannaeyjum í kjölfar þessara tillaga. Er hlutverk þess að 

skapa vettvang fyrir nýsköpun í Vestmannaeyjum og að efla samkeppnishæfni 

iðnaðarfyrirtækja, Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum og nemenda hans. Og 

voru ráðnir tveir starfsmenn í Nýsköpunarmiðstöðina. Tugir milljóna voru lagðir í 

eflingu heilsugæslunar, í eflingu Visku símenntunarstöðvarinnar, eflingu 

Háskólasetursins. Fjármálaráðuneytið ákvað hefur einnig að legga um 200 

miljónir á árunum 2007 og 2008  í þróunararsjóð þar sem hægt verður að sækja 

um styrki til ýmissa tækifæra bæði í atvinnumálum og skólamálum. 
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Samgöngur hafa átt erfitt uppdráttar í Vestmannaeyjum undanfarin ár og eru alls 

ekki að sinna því sem þær þurfa að gera. Ferðir með Herjólfi hafa verið of fáar þá 

sérstaklega yfir sumarmánuðina. Bættar samgöngur eru mikið mál fyrir Eyjarnar 

og eru þau mál komin í góðan farveg núna. Ákveðið var til dæmis að bæta við 20 

næturferðum með Herjólfi yfir helstu mánuðina og fjölga ferðum Flugfélags 

Íslands í þrjár ferðir á dag. Þetta á að vera til staðar þangað til að ný ferja sem 

siglir í Bakkafjöru verður tekin í notkun samkvæmt áætlun árið 2010.  

 Jarðgöng milli lands og Eyja hafa verið í umræðuni í þó nokkurn tíma. 

Þessar umræður fóru á fullt með stofnun áhugamannafélags um göngin, Ægisdyr. 

Þetta félag hefur frá stofnun árið 2003 staðið fyrir umfangsmiklum rannsóknum á 

þeim möguleika að gera göng á milli lands og Eyja. Margar skýrslur hafa verið 

gerðar af ýmsum aðilum og öllum hefur borið saman um það að göng séu 

tæknilega framkvæmanleg, en fara þyrfti þó í frekari jarðrannsóknir. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur áður sýnt fram á í skýrslu sinni sem var 

nefnd hér framar í kaflanum frá árinu 2004 að göng milli lands og Eyja megi 

kosta allt að 30 ma.kr. án þess að útgjöld ríkissjóðs vegna samgangna við 

Vestmannaeyjar aukist á 30 ára tímabili. Kostnaðartölur úr þessum skýrslum hafa 

þó verið mjög misjafnar og eftir birtingu nýjustu skýrslunar sem Verkfræðistofa 

(VST) gerði voru göng endanlega lögð á hilluna. Þar kom fram að kostnaðurinn 

væri alltof mikill eða allt að 50- 82 milljarðar króna. Í framhaldi af því var 

ákveðið að hefja framkvæmdir við Bakkafjöru, sem verður án efa mikil 

samgöngubót. En má benda á það að Vestmannaeyingar líta alltaf á Bakkafjöru 

sem kost númer tvö og verður gerð gangna ekki gefin upp á bátinn.  

 

Lagðar voru fram hugmyndir um að gera Vestmannaeyjar að fríiðnarsvæði og/eða 

koma á fót fríhöfn í Eyjum. Komið hefur í ljós að tæknilega væri þetta 

framkvæmanlegt en það sem stendur helst í vegi er að fara þyrfti í miklar 

lagabreytingar til að gera þeta mögulegt. Það þyrfti bæði að breyta íslenskum 

lögum eins og tollalögum og lögum um frísvæði. Fríhafnir eru ákveðin útgáfa af 

frísvæði og það er bannað að vera með smásöluverslun á frísvæði. Ríkið þyrfti 

einnig að fella niður virðisaukaskatt af vörum og þjónustu og fer það ekki saman 

við lög um virðisaukaskatt. Það sem væri erfiðast er að að EES samningurinn 

hefur sérstök ákvæði um ríkisaðstoð og brýtur hún í bága við þessar hugmyndir.  
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Í því sambandi að vera með fríiðnaðarsvæði eða álíka hugmynd eins og að gera 

undanþágur við fyrirtæki, með því að veita þeim tollaívilnanir og fjárhagslega 

hvata. Þær hugmyndir ganga ekki upp þar sem embætti ríkistollstjóra telur að þó 

að vörur færu aldrei útfyrir þetta ákveðna fríiðnarsvæði þurfi samt að greiða 

virðisaukaskatt af þeim vörum sem fluttar eru til landsins þó þær yrðu geymdar á 

vöruhóteli eða unnar í hugsanlegri fríhöfn. Innflytjendur þurfa því að leggja út 

fyrir skatti þangað til varan selst á áfangastað í öðru landi og það getur tekið 

marga mánuði. Með því móti er ekki hægt að reka starfsemi sem þessa. Því þarf 

að breyta lögum um virðisaukaskatt til þess að tryggja að hann leggist ekki á hvers 

konar fríhafnarstarfsemi og vöruflutning um íslenskar fríhafnir. 

Það er sennilegt að sú leið sem Vestmannaeyingar ættu að fara til að efla 

atvinnuástand sitt sé að einblína á þær tillögur sem þeir hafa lagt fram og fylgja 

því eftir að þeim verði sinnt. Stórefla þjónustu þar sem fólk er aðstoðað við að 

sækja sér styrki til nýsköpunar. Halda þarf áfram með samgöngumál og fylgja 

þeim vel eftir næstu ár og áratugi. Þar með að leggja ekki göngin algjörlega á 

hilluna heldur halda áfram þeim rannsóknum til að vera 100% viss um að það 

gangi upp eða ekki að grafa göng því það er lang besti kosturinn í samgöngum 

milli lands og Eyja. Þó að þær hugmyndir sem lagðar hafa verið fram um fríhöfn 

og fríiðnaðarsvæði gangi ekki upp lagalega séð. Þá eru þetta mjög framsæknar 

hugmyndir sem án efa myndu gera mikið fyrir bæjarfélag eins og Vestmannaeyjar 

og ætti bara að skoða þessar hugmyndir ofan í kjölinn og reyna að finna leiðir til 

þess að gera þetta að veruleika. 
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