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Útdráttur 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni og hluti af Baccalaureus Scientarium (BS) gráðu í 

Ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins er að fá og greina álit 

sérfræðinga í ferðaþjónustu á Íslandi á því hvernig eigi að fjármagna innviðauppbyggingu í 

ferðaþjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum við fimm sérfræðinga í 

ferðaþjónustu, fólk sem vinnur í ferðaþjónustu eða er í starfi tengdu ferðaþjónustu. Bæði 

rannsóknir og skoðanir viðmælenda benda til þess að besta leiðin sé gjaldtaka. Einnig væri 

hægt að blanda saman leiðum með því að hafa bæði gjaldtöku á ferðamannastöðum og 

komugjöld.  

 

Abstract 

This thesis is a 10 ETC final project and part of Baccalaureus Scientarium (BS) degree in 

Tourism Studies at The University of Iceland. The objective of this project is to obtain and 

analyze the opinions of specialists in tourism in Iceland on how to finance the construction 

of infrastructure in tourism. The findings of the research are based upon interviews with five 

specialists in tourism, people who work in tourism or have a job connected to tourism. 

Researches as well as the opinions of the interviewees suggest that the best way is the 

collecting of fees. It would also be possible to mix together ways, by both collecting fees at 

tourist destinations and fees for each airline passanger that goes through the airport.  
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1 Inngangur 

Gríðarleg fjölgun hefur verið á komum erlendra ferðamanna til landsins undanfarin ár. Frá 

árinu 2011 hefur verið töluverður kippur í komu erlendra ferðamanna, sem þá var rétt 

rúmlega 500 þúsund, og hefur vaxið hratt síðan (Ferðamálastofa, á.á.a). Árið 2016 var 

heildarfjöldi erlendra ferðamanna tæplega 1,8 milljónir. Það er 39% aukning frá árinu áður, 

þegar fjöldinn var tæplega 1,3 milljónir (Ferðamálastofa, á.á.b). Árið 2017 var fjöldinn 

rúmlega 2,2 milljónir ferðamanna, sem er 24,1% aukning frá árinu 2016 (Ferðamálastofa, 

á.á.c). Það gefur auga leið að þessi gífurlega fjölgun hefur haft mikil áhrif á samfélagið. Árið 

2016 aflaði ferðaþjónustan meiri gjaldeyristekna en útflutningur sjávarafurða og 

iðnaðarvara, en hlutur ferðaþjónustu í gjaldeyristekjum var það ár 39,2%, eða 466.287 

milljónir króna (Oddný Þóra Óladóttir, 2017). Í kjölfar mikillar fjölgunar erlendra 

ferðamanna hér á landi og aukins hlutar ferðaþjónustu í samfélaginu hefur umræðan um 

innviði ferðamannastaða aukist og þörf þess að halda þeim við og byggja upp. Markmið 

verkefnisins er að fá og greina álit sérfræðinga í ferðaþjónustu á Íslandi á því hvernig eigi 

að fjármagna innviðauppbyggingu í ferðaþjónustu. Er vandi til staðar? Ef svo er, hver er 

besta leiðin til þess að leysa hann? Eru sérfræðingar á einu máli eða eru skiptar skoðanir í 

þessu máli? 

Í þessari rannsókn verður notast við skriflegar heimildir og rannsóknir sem þegar hafa 

verið gerðar til að ræða innviði ferðaþjónustunnar og þörf þess að byggja þá upp. Rætt 

verður um hvað átt er við með innviðum og sérstaklega innviðum ferðaþjónustunnar. 

Einkum verður rætt um þrjár ákveðnar leiðir til fjármögnunnar; skattlagningu, komu- eða 

brottfarargjöld og aðgangseyri inn á hvern ferðamannastað fyrir sig. Einnig verður rætt um 

það hvernig hægt er að komast að niðurstöðu, það er að segja, með því að fá álit 

sérfræðinga og skoða hvað hefur verið gert í öðrum löndum. Síðan verða tekin viðtöl við 

sérfræðinga og fengin álit þeirra á því hvaða leið skuli fara til þess að fjármagna 

uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar. 
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2 Er vandi til staðar? 

Helsta auðlind íslenskrar ferðaþjónustu er náttúra Íslands (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Það sem helst laðar erlenda ferðamenn til landsins hefur 

ávallt verið náttúran (Anna Dóra Sæþórsdóttir, Hall og Saarinen, 2011). Í könnun 

Ferðamálastofu sem var framkvæmd sumarið 2016 kemur fram að 83% svarenda kom til 

landsins vegna íslenskrar náttúru. Árin á undan var hlutfallið milli 70 og 80% 

(Ferðamálastofa, 2017). Út frá þessum niðurstöðum var ákveðið að leggja áherslu á 

náttúruferðamannastaði í þessu verkefni.  

Árið 2008 skrifaði Maria Reynisdóttir, Song og Agrusa (2008) að til að viðhalda 

náttúruferðamannastöðum þurfi meira fjármagn en það sem fæst með almennum sköttum. 

Ef fjöldi ferðamanna heldur áfram að aukast má gera ráð fyrir að kostnaðurinn muni hækka, 

enda koma þá fleiri ferðamenn á hvern stað. Eins og áður kom fram hefur verið gríðarleg 

fjölgun ferðamanna undanfarin ár, en árið 2008 komu um hálf milljón erlendra ferðamanna 

til landsins og árið 2016 voru þeir tæplega 1,8 milljón (Ferðamálastofa, á.á.b). Árið 2017 

komu rétt tæplega 2,2 milljónir ferðamanna til landsins (Ferðamálastofa, á.á.c). Í öðrum 

rannsóknum hefur verið sagt að umhverfi og innviðir vinsælla ferðamannastaða þoli ekki 

álag vegna vaxandi fjölda ferðamanna (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012; Anna Dóra 

Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll 

Guðmundsdóttir og Þorkell Stefánsson, 2016).  

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvá, sagði í samtali við Vísi.is að með fleiri ferðamönnum 

hafi slysum á ferðamönnum í umferðinni fjölgað. „Þessi þróun hefur verið mjög hröð á 

síðustu misserum en frá árinu 2014 hefur fjöldi slasaðra ferðamanna í umferðinni á Íslandi 

tvöfaldast. Þetta er ansi mikil aukning og ljóst að grípa þarf til aðgerða. Við verðum að 

tryggja að ferðamennirnir komist heilu og höldnu til síns heima. Það mætti eflaust veita þeim 

betri ráðgjöf varðandi samgöngumáta, þ.e. hvort hyggilegast væri að taka rútu eða bílaleigu-

bíl, og gera þeim betur grein fyrir áhættunni sem fylgir akstri á vegum úti. Auk þess þarf að 

ráðast í umfangsmiklar umbætur á vegum landsins – líka á höfuðborgarsvæðinu – til þess að 

tryggja öryggi ökumanna. Það hefur lengi setið á hakanum og skapar hættu í umferðinni,“ 

segir Hermann (Helgi Vífill Júlíusson, 2017).  
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Rannsóknir sem skoða ánægju ferðamanna hafa sýnt fram á samhengi milli vaxandi fjölda 

ferðamanna og minnkandi ánægju ferðamanna á náttúruskoðunarstöðum (Simón, 

Narangajavana og Marqués, 2004 í Anna Dóra Sæþórsdóttir, Anna Mjöll Guðmundsdóttir 

og Þorkell Stefánsson, 2016). Í þolmarkarannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur, Önnu Mjallar 

Guðmundsdóttur og Þorkels Stefánssonar (2016), eru teknir fyrir átta vinsælir 

ferðamannastaðir. 

Tafla 1: Átta vinsælir ferðamannastaðir í þolmarkarannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur, Önnu Mjallar 

Guðmundsdóttur og Þorkels Stefánssonar (2016) 

 

 Ánægja:  

Geysir 
Ekki ánægja með 
náttúruna Rof á göngustígum 

   

Djúpalónssandur Ánægja 
Óöruggur staður á veturna, ekki ánægja með göngustíga 
um vetur 

   

Hraunfossar 
Ekki ánægja með 
bílastæði Ekki ánægja með þjónustu um sumar 

   

Jökulsárlón 
Ekki ánægja með 
göngustíga Lítil ánægja með bílastæði og merkingar að sumri til 

   

Sólheimajökull Ánægja Óöruggt svæði og rof á göngustígum um haust 

   

Þingvellir Ánægja með göngustíga  
   

Þórsmörk Ánægja með þjónustu Rof á göngustígum að sumri og hausti 
 

 

Rannsóknin gefur vísbendingar um að þeir markhópar sem skoða Geysi og Jökulsárlón séu 

mögulega nálægt þolmörkum þeirra markhópa en aðrir staðir virðast vera í lagi. Til að laga 

aðstöðu og halda stöðunum við þarf fé. Það lítur því út fyrir að vandi sé fyrir höndum. Það 

virðist vera að nokkuð fé þurfi að setja í þá ferðamannastaði sem teknir voru fyrir í þeirri 

þolmarksrannsókn. Ef innviðir eru sterkir og stjórnun og stýring góð verður líklega til aukið 

svigrúm í þolmörkum. Hins vegar ef innviðir eru veikburða og fjöldi ferðamanna á helstu 
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ferðamannastöðum þróast á þá leið að náttúran lætur á sjá og heimamenn fá nóg getur orðið 

spenna á þolmörkum (KPMG, 2016).  

Samkvæmt Edward Hákon Huijbens og Gunnari Þór Jóhannessyni (2013) hefur stundum 

verið rætt um að íslensk stjórnvöld hafi lítinn áhuga á ferðaþjónustu og hafi ekki fylgt stefnu 

sinni eftir nægilega. Ferðaþjónustan hefur ekki fengið sömu tækifæri og aðrar mikilvægar 

atvinnugreinar þjóðarinnar varðandi fjárfestingar í stoðkerfi og einnig stuðning hins 

opinbera við grunnrannsóknir í greininni. Í kjölfar bankahrunsins 2008 fékk ferðaþjónusta 

þó pláss í opinberri umræðu sem eins konar ráð við kreppunni (Gunnar Þór Jóhannesson, 

2012).  
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3 Innviðir 

Orðið innviðir er þýðing á enska orðinu infrastructure (Þórólfur Matthíasson, 2017). 

Hagfræðiorðasafnið hefur að geyma skilgreiningar á orðinu innviðir. Annars vegar eru 

innviðir „Grundvallarskipulag kerfis, stofnunar o.þ.h.“ og síðan hins vegar „Atvinnu- og 

þjónustumannvirki sem mynda undirstöðu efnahagslífs í hverju landi, s.s. orkuveitur, 

fjarskipta- og samgöngumannvirki, skólar, sjúkrahús o.þ.h“ (Rit íslenskrar málnefndar 12, 

2000, bls. 98). Það getur því farið eftir samhengi við hvað er átt með orðinu innviðir. Það 

getur verið að um sé að ræða mannvirki eins og vegi, brýr, flugvelli og hafnarmannvirki. 

Einnig getur verið að átt sé við skólakerfi, dómskerfi, bankakerfi og svo framvegis. Hugtakið 

er því nokkuð vítt og getur verið nokkuð óljóst um hvað sé að ræða. Sterk tengsl eru milli 

innviðafjárfestinga og innviðastöðu hagkerfisins og framleiðniþróun og hagvaxtar (Þórólfur 

Matthíasson, 2017).  

Skipta má innviðum í tvennt. Annars vegar eru það grunninnviðir eins og lagnir og vegakerfi. 

Á hinn bóginn eru það innviðir ferðaþjónustunnar, svo sem veitingaþjónusta, gistirými og 

afþreying. Í ferðamálaáætlun frá 2011 til 2020 sem samþykkt var á Alþingi 7. júní 2011 

kemur fram að undir innviði og grunngerð fellur lagaumhverfi ferðaþjónustu, 

samgönguþættir og viðhald ferðamannastaða. Einnig má skipta innviðum í efnislega og 

óefnislega innviði. Efnislegir innviðir eru til dæmis gisting, samgöngur, aðdráttarafl eins og 

landslag og laugar, og önnur þjónusta við ferðamenn. Óefnislegir innviðir eru viðhorf 

heimafólks til ferðamanna, þjónustulund og gestrisni (Edward Hákon Huijbens og Gunnar 

Þór Jóhannessyni, 2013). Hér verður fjallað um efnislega innviði, enda er yfirleitt um að 

ræða efnislega innviði og innviði ferðaþjónustunnar þegar rætt er um fjármögnun innviða 

ferðaþjónustunnar. Samkvæmt Edward Hákon Huijbens og Gunnari Þór Jóhannessyni 

(2013) fóru árið 2011 86% gesta til landsins um Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þetta háa hlutfall 

gesta sem kemur með flugi til landsins sýnir að samgöngukerfi eru grunnforsendur 

ferðamennsku og ferðaþjónustu á landinu. Samgöngur til og frá áfangastöðum eru grunnur 

viðskiptaumhverfis og innviða ferðamennsku. 
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Innviðir ferðaþjónustunnar hljóta því að teljast vera samgöngur til og frá landinu, samgöngur 

á landinu, viðhald ferðamannastaða, gisting, aðdráttarafl eins og landslag og laugar og önnur 

þjónusta við ferðafólk.  

Annað sem talist geta til innviða ferðaþjónustunnar eru stoðkerfi ferðaþjónustunnar. Í 

skýrslu Atvinnuvega- og nýsköpunarráðaherra (2012-2013) um stöðu ferðaþjónustunnar er 

fjallað um stoðkerfi ferðaþjónustunnar undir innviðum og grunngerð og þar er einnig yfirlit 

yfir stoðkerfi ferðaþjónustunnar. Samkvæmt þessari skýrslu eru stoðkerfi ferðaþjónustunnar 

eftirfarandi: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Ferðamálastofa, Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, Ferðamálaráð, Íslandsstofa, Samtök ferðaþjónustunnar, Ferðamálasamtök Íslands, 

Ferðamálasamtök landshlutanna, Markaðsstofur ferðamála, Upplýsingarmiðstöðvar 

ferðamanna, Ferðamálafélög/ferðaþjónustuklasar, Ferðamálafulltrúar, Atvinnuþróunarfélög 

og atvinnuráðgjafar, Háskólar og rannsóknastofnanir, Byggðastofnun, Rannsóknarmiðstöð 

Íslands og ýmis samtök og fyrirtæki með sérverkefni innan ferðaþjónustunnar, svo sem 

Cruise Iceland, Golf Iceland, Heilsulandið Ísland, Samtök um söguferðaþjónustu, samtök 

um fuglaskoðun og Ráðstefnuskrifstofa Íslands. Í skýrslunni kemur jafnframt fram að þessi 

stoðkerfi eru kostuð af hinu opinbera og að hluta til af sjálfri greininni. 

Nokkuð var fjárfest í innviðum eftir að Umhverfisstofnun gaf snemma árs 2011 út svarta 

skýrslu um ástand ýmissa friðlýstra svæða. Þá setti umhverfisráðherra 42 milljónir í viðhald 

sem var nauðsynlegt á vinsælum áfangastsöðum ferðamanna. Þá má ætla að aukinn fjöldi 

erlendra ferðamanna til landsins hafi orðið til þess að fólk leiddi hugann að afleiðingum fyrir 

umhverfið. Þetta sama ár var stofnaður Framkvæmdasjóður ferðamannastaða en 

Ferðamálastofa rekur hann. Árið 2012 úthlutaði sjóðurinn 69 milljónum og svo árið 2013 

úthlutaði sjóðurinn rúmlega 150 milljónum í 44 verkefni (Edward Hákon Huijbens og 

Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Framkvæmdasjóður ferðamannastaða á að sjá um að veita 

styrki til uppbyggingar, viðhalds og verndunar ferðamannastaða í eigu eða umsjón bæði 

sveitarfélaga og einkaaðila um allt land og fyrir aðgerðir sem eiga að tryggja öryggi 

ferðamanna og verndun náttúrunnar. Sjóðurinn á einnig að fjölga viðkomustöðum ferðafólks 

til að minnka álag á vinsæla ferðamannastaði (Ferðamálastofa, á.á.c). 

 



9 

4 Leiðir til fjármögnunnar 

Til að byggja upp þessa innviði og stoðkerfi hafa verið almennt í umræðunni þrjár leiðir, þ.e. 

skattlagning, gjaldtaka á ferðamannastöðum (aðgangseyrir og/eða bílastæðagjöld) og komu- 

eða brottfarargjald í Flugstöð Leifs Eiríkssonar; en auk þess hefur náttúrupassi einnig verið 

nefndur (Halla Sigríður Steinólfsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og Sigurður Björn Blöndal, 

2016; The Boston Consulting Group, 2013). Skattlagning fyrir ferðamannastaði og gjaldtaka 

á ferðamannastöðum er nokkuð umdeilt málefni. Þeir sem eru með gjaldtöku á 

ferðamannastöðum segja það sanngjarnt að þeir sem njóti gæðanna eigi að bera kostnaðinn 

sem fylgir þeim (More og Stevens, 2000). „Polluter pays“ er ein af meginreglum sem settar 

eru fram sem hluti af Ríó sáttmálanum. Þar kemur fram að sá aðili sem mengar, á að bera 

kostnaðinn af menguninni (UNESCO, 1992). En þeir sem eru á móti gjaldtöku líta á 

náttúruauðlindir sem almenningseign sem allir eigi að hafa rétt á að njóta og að skatttekjur 

ættu að sjá fyrir kostnaði sem fylgir þeim (More og Stevens, 2000). Náttúrupassinn hefur 

verið nokkuð umdeildur; Samtök ferðaþjónustunnar voru upphaflega jákvæð í garð 

náttúrupassa, en töluðu síðan frekar fyrir hækkun gistináttaskattar. Lagt var fram 

lagafrumvarp um hann árið 2015, en ekkert hefur orðið úr því (Hjörtur J. Guðmundsson, 

2015).  

 

4.1 Skattur 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tekjuteygni og verðteygni eftirspurnar í ferðaþjónustu er há, 

samanborið við aðrar greinar. Til dæmis sýnir rannsókn Pritchard (2003) fram á að 

ferðamenn séu afar viðkvæmir fyrir verði. Tekjuteygni eftirspurnar mælir hversu mikið 

eftirspurn í magni breytist þegar tekjur neytenda breytist. Þetta er reiknað sem 

prósentubreyting af eftirspurn í magni deilt með prósentubreytingu í tekjum (Mankiw og 

Taylor, 2010). Verðteygni eftirspurnar er hversu mikið eftirspurnin bregst við breytingu á 

verði (Kotler, Bowen, Makens, 2014). Það þýðir að lítil breyting á skatti getur haft mikil 

áhrif á ferðaþjónustu ef skatturinn er lagður á neytendur í formi hærra eða lægra verðs. 

Ferðaþjónusta er þess eðlis að í henni er mikið af smáum fyrirtækjum, en litlar breytingar á 
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skatti getur þýtt mismunurinn á milli lífvænleika og gjaldþrots. Fyrirtækin, sérstaklega á 

gistimarkaði þurfa að horfast í augu við aukna samkeppni með stækkun deilihagkerfisins 

sem er ekki endilega eins skattlagt. Greinin er því viðkvæm fyrir breytingum á skatti 

(PricewaterhouseCoopers LLP (PWC), 2017). 

Almennt er virðisaukaskattur 24% á fyrirtæki á Íslandi. Hins vegar er virðisaukaskattur á 

ferðaþjónustu í lægra skatthlutfalli, það er að segja 11%. Það á við um sölu á gistiþjónustu 

til skemmri tíma, veitingaþjónustu, þjónustu leiðsögumanna og ýmis konar skipulagðar 

hópferðir í afþreyingarskyni (Ríkisskattstjóri, á.á.). Í viðtali á morgunvaktinni, útvarpsþætti 

á Rás 1, þann 2. janúar 2018, talar Þórólfur Matthíasson hagfræðiprófessor, um að nú sé 

ferðaþjónustan, líkt og útgerðin gerði áður, að stunda rányrkju á Íslandi; útgerðin á 

Íslandsmiðum og ferðaþjónustan á innviðum íslensks samfélags. Umræðan í samfélaginu er 

þannig að ekki má leggja greiðslur á ferðamenn, né hækka virðisaukaskatt á þjónustu við 

ferðamenn. Þó er ljóst að ferðaþjónustan reiðir sig heilmikið á að nota innviði samfélagsins 

líkt og sást milli jóla og nýárs (Morgunvaktin, 2018), en þar vísar Þórólfur í rútuslys sem 

varð skammt frá Kirkjubæjarklaustri þann 27. desember síðastliðinn, þar sem einn farþegi 

lést og flytja þurfti 12 manns á Landsspítalann (Birgir Olgeirsson, 2018). 

Í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins, er rætt um hagræðingu í rekstri 

ferðaþjónustufyrirtækja og ógnir við afkomu þeirra. Þar kemur fram að Jón Þór Gunnarsson, 

framkvæmdastjóri Arctic Adventures, segir að gengisstyrking krónunnar og einnig 

kostnaðarhækkanir, þar á meðal launa- og skattahækkanir ógni afkomu margra fyrirtækja í 

ferðaþjónustu. Hann telur mestu ógn við rekstrarumhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu vera 

græðgi hins opinbera. Stjórnvöld hafa boðað miklar álögur á ferðaþjónustu, bæði hækkun á 

virðisaukaskatti og nýja skatta á þjóðgarða. Hann spáir því að ef skattahækkanir verði að 

veruleika verði eitthvað um gjaldþrot í greininni. Einnig kom fram í greininni í Markaðnum 

að Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur í greiningardeild Arion banka, segir að breyttar 

aðstæður með sterku gengi, hærri launakostnaði, hægari vexti í fjölda ferðamanna og 

mögulegum hækkunum á virðisaukaskatti eigi eftir að reynast mikil áskorun fyrir mörg 

ferðaþjónustufyrirtæki. Óvíst er hvort sum fyrirtæki, sérstaklega minni gististaðir á 

landsbyggðinni, ráði við slíkar breytingar (Kristinn Ingi Jónsson, 2017).  

Árið 2017 lagði Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármálaráðherra, fram frumvarp um 

hækkun virðisaukaskatts í ferðaþjónustu. Meirihluta fjárlaganefndar leist hins vegar ekki á 
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það og vildi að ríkisstjórnin myndi frekar skoða að leggja komugjald á ferðamenn. Hann 

benti hins vegar á að ef komugjöld yrðu lögð á yrði að hafa þau líka í innanlandsflugi sem 

myndi hækka verulega fargjöld í innanlandsflugi sem var sennilega ekki stefnan. Hann telur 

virðisaukaskattsbreytinguna vera mjög skynsamlega breytingu því þá er jafnræði milli greina 

og þá borga ferðamenn eðlileg gjöld til íslenska ríkisins (Heiðar Örn Sigurfinnsson, 2017). 

Árið 2016 skrifaði starfshópur á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga skýrslu um auknar 

tekjur sveitarfélaga af ferðamönnum, en þar eru lagðar til fimm leiðir; hækkun 

gistináttaskatts, komu- eða brottfarargjald verði lagt á, að hlutdeild í auknum tekjum ríkisins 

af virðisaukaskatti og öðrum skatttekjum renni til sveitarfélaga, náttúrupassi, aðgangsgjöld 

og bílastæðagjöld. Tvær leiðir eru taldar fýsilegastar að mati starfshópsins, hækkun 

gistináttaskatts, sem nú er 100 kr. á hverja selda gistináttaeiningu á hverja nótt, og að heimilt 

verði að taka bílastæðagjald við ferðamannastaði. Lagt er til að gistináttaskatturinn renni að 

stærstum hluta beint til sveitarfélaga og að hluta til til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, 

í stað þess að 3/5 hluti renni til Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og 2/5 hlutar renni til 

þjóðgarða og Umhverfisstofnunar vegna friðlýstra svæða eins og nú er. Starfshópurinn 

leggur til að tekjur af gistináttaskatti til sveitarfélaga fari í uppbyggingu innviða 

ferðaþjónustu, til dæmis uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum, markaðsstarf, kostnað 

við viðburði fyrir ferðamenn og fleira. Síðan vill starfshópurinn að sveitarfélög fái heimild 

til að nota tekjur af bílastæðagjöldum fyrir uppbyggingu og kostnað af ferðamannastöðum 

þar sem bílastæðagjald er lagt á (Halla Sigríður Steinólfsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason og 

Sigurður Björn Blöndal, 2016).  

Skattar sem nefndir eru hér virðast þó aðeins vera fyrir hið opinbera, ekki ætlaðir sérstaklega 

til að fjármagna innviði ferðaþjónustunnar. Þó fara skattar til hins opinbera til vegakerfis, 

löggæslu og heilsugæslu, sem er nauðsynlegt fyrir ferðaþjónustuna. Með fleiri ferðamönnum 

þarf mögulega að efla þá, þó svo það sé ekki beint hluti af ferðaþjónustu. Með fleira fólki sé 

meira álag á þessa þætti (Vífill Karlsson, Hjalti Jóhannesson og Jón Óskar Pétursson, 2017).  

 

4.2 Skattur erlendis 

Almennt í umræðunni hér á landi  er gjarnan talað um gistináttagjald frekar en gistináttaskatt, 

en í lögum nr. 88/2011 er vísað til gistináttaskatts og þar er alltaf fjallað um gistináttaskatt. 
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Það sem hér er nefnt sem gjald er því í raun skattur. Gistináttagjald er algengt erlendis og er 

gjarnan mismunandi eftir hverju sveitarfélagi, fylki eða öðrum stjórnsýslusvæðum sem sjá 

yfirleitt um að innheimta það. Það getur verið mismunandi hvort gjaldið er sett á mann eða 

hvert herbergi/íbúð/hús. Einnig er misjafnt hvort gistináttagjald sé prósenta eða föst tala og 

hvort það sé sett á fleiri en eitt þrep eftir gæðum gistingar. Í Þýskalandi er því háttað svo að 

í Bremen fylki er gistináttagjald sem hefur verið í gildi frá árinu 2013. Ódýrir gististaðir svo 

sem gistiheimili og tjaldstæði greiða 1 evru (ISK 1261), hótel greiða 2 evrur (ISK 252) og 

fjögurra og fimm stjörnu hótel greiða 3 evrur (ISK 377). Gjaldið er ekki innheimt lengur en 

í 7 samliggjandi nætur og eru börn undanþegin því. Þeir sem ferðast í viðskiptaerindum eru 

undanþegnir þessu gjaldi. 5% gistináttagjald er í Dortmund og Köln. Í Berlín hefur verið 

reynt að koma slíku gjaldi á en mikil andstaða hefur verið gegn því af samtökum hótel- og 

gistihúsaeigenda. Í Sviss hefur hver kantóna sín lög um ferðamál og gjaldtöku (Árni 

Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013). Kantóna eru fylki í svissneska 

sambandslýðveldinu (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 1990). Algengast eru 

þrenns konar gjöld: gistináttagjald, heimsóknargjald og ferðamálagjald. Í öllum kantónum 

nema þremur er gistináttagjald innheimt. Það er notað til að fjármagna uppbyggingu 

ferðamannastaða. Heimsóknargjald er sett á í þeim sveitarfélögum þar sem ferðaþjónusta er 

mikilvæg atvinnugrein og er það lagt á þá sem kaupa gistingu í sveitarfélagi þar sem þeir 

eiga ekki lögheimili. Það er notað til að fjármagna uppbyggingu ferðamannastaða og 

skipulagningu viðburða fyrir ferðamenn innan sveitarfélagsins. Gistináttagjald er víða í 

Bandaríkjunum og er það mismunandi eftir ríkjum, sveitarfélögum og borgum. Mismunandi 

er hvort um er að ræða prósentur eða fastar fjárhæðir. Sums staðar er lagt á bæði gjald sem 

rennur til fylkisins og annað sem fer til sveitarfélagsins eða borgarinnar. Sem dæmi má nefna 

að á Havaí er gjaldið 9,25% og fer meðal annars til uppbyggingar ferðaþjónustu og í 

almennan sjóð sýslunnar. Í Montana er gjaldið 4% en tekjurnar fara til 

viðskiptaráðuneytisins, Sögufélags Montana, rannsókna á ferðaþjónustu í Háskólanum í 

Montana, ráðuneytis verndarsvæða og dýralífs og til eflingar ferðaþjónustu svæðisins. Í 

Anchorage er gjaldið 12% og er tekjunum skipt jafnt milli sveitarfélagsins, til 

markaðssetningar á svæðinu og til að borga niður skuldir ráðsetuhúss borgarinnar. Í Kanada 

er gistináttagjald algengt. Í British Columbia hefur það verið þar frá árinu 1971 og í Alberta 

                                                 

1 Miðað við gengi 26. janúar 2018 (aðrar upphæðir í íslenskum krónum í sviga í þessum kafla miðast einnig 

við sömu dagsetningu 
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frá árinu 1987 og í stökum borgum og sveitarfélögum í öðrum fylkjum. Algengt er að gjaldið 

sé 2-3% en á stöku stað er það föst upphæð. Á sumum stöðum er einnig lagt á sérstakt 

markaðssetningargjald og er það um 1-3% (Árni Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 

2013). 

Einnig eru dæmi um í sumum löndum að sett séu á gjöld á bílaleigubíla, skemmtiferðaskip, 

störf í ferðaþjónustu og sérstakur virðisaukaskattur á þjónustu tengda ferðamennsku (Árni 

Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013). 

 

4.3 Gjaldtaka 

Nú er ekki aðgangseyrir að flestum ferðamannastöðum enn sem komið er, en þó er gjaldtaka 

hafin við Kerið í Grímsnesi, þar sem aðgangseyrir er 400 kr. á mann (Kerið, á.á.). 

Sveitarfélög hafa þó fengið leyfi til þess að rukka fyrir bílastæði (Sæunn Gísladóttir, 2017).  

Í grein Ragnars Árnasonar (2017) kemur fram að aukinn fjöldi ferðamanna hafi neikvæð 

umhverfisleg áhrif á ferðamannastaði og að ferðamenn njóti staðanna minna ef það eru of 

margir á þeim í einu. Hann segir það vera hag samfélagsins að takmarka aðgang með 

aðgangsgjaldi.  

Það var mat efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins í mars árið 2016 að gjaldtaka á 

ferðamannastöðum sé hagkvæmasta leiðin til þess að hámarka arð af auðlindum og stýra 

áganginum. Ef landeigendur mega taka gjald býr það til hvata til að hámarka virði 

landareignarinnar til lengri tíma. Einnig skapar það hvata til að vel sé farið með landið og að 

það þoli átroðning. Þessi leið sér til þess að ferðamenn sem njóti landsins borgi fyrir það 

(UNESCO, 1992). Með gjaldtöku má hvetja frumkvöðla og landeigendur lands sem er lítið 

sótt til að byggja það upp og auglýsa það. Þar með dreifist álagið meir milli landssvæða og 

það eykur svigrúm fyrir ferðamennskuna til að vaxa (Jón Hákon Halldórsson, 2016). 

Rannsókn sem gerð var á tveimur ferðamannastöðum á Íslandi árið 2008 sýndi fram á að af 

þeim 252 ferðamönnum sem spurðir voru, voru 92% af þeim tilbúnir að borga aðgangseyri. 

Hóflegur aðgangseyrir myndi ekki minnka eftirspurn á Gullfossi og Skaftafelli að verulegu 

marki (Maria Reynisdóttir, Song og Agrusa, 2008). 
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4.4 Gjaldtaka erlendis 

Lönd eins og Bandaríkin og Kanada hafa í langan tíma rukkað aðgangseyri að þjóðgörðum 

og öðrum vernduðum svæðum sínum (Sharpley og Sharpley, 1997 í Maria Reynisdóttir, 

Song og Agrusa, 2008). Það er hins vegar ekki algengt á Norðurlöndunum (Maria 

Reynisdóttir, Song og Agrusa, 2008). Í Bandaríkjunum var það árið 1908 sem fyrst var farið 

að leggja aðgangseyri á þjóðgarða, en það var Mount Rainier National Park (Van Sickle og 

Eagles, 1998). Í flesta þjóðgarða í Bandaríkjunum er nú krafist aðgangseyris fyrir 16 ára og 

eldri. Algengt verð fyrir miða sem gildir í 7 daga er 10-25 USD (ISK 1.008-2.5202) fyrir 

hvern bíl og 5-20 USD (ISK 504-2.016) fyrir mótorhjól, hjól, vélsleða, skíði og fótgangandi. 

Í Kanada þarf að greiða fyrir aðgang að mörgum þjóðgörðum, mikilvægum sögustöðum og 

vernduðum haf- og strandsvæðum. Algengt verð fyrir fullorðna er 3,9-9,8 CAD (ISK 319-

803) (Árni Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013). Venjulega setja stjórnvöld í 

Kanada allar tekjur af þjóðgörðum, þar með af sköttum, leyfum og aðgangseyri, í einn sjóð 

og dreifir síðan tekjunum. Hins vegar hefur sumum þjóðgarðsskrifstofum verið leyft að halda 

tekjum af aðgangseyrinum, að hluta til eða öllu leyti, til þess að gera þær meira sjálfbjarga í 

fjármálum sínum (Van Sickle og Eagles, 1998). 

 

4.5 Brottfarar- og komugjald 

Önnur hugmynd um fjármögnun er komu- eða brottfarargjald. Fram kemur á vefsíðu Rúv að 

Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra, hafi svarað fyrirspurn 

Oddnýjar G. Harðardóttur, þingmanns Samfylkingarinnar, að ef sett hefði verið á fimmtán 

hundruð króna komugjald á hvern millilandaflugsfarþega, hefði það getað skilað tveimur og 

hálfum milljarði í ríkissjóð árið 2015, þremur og hálfum milljarði króna árið 2016 og rúmum 

fjórum milljörðum í árið 2017. Ef komugjald væri sett á alla sem kæmu með millilandaflugi 

hefðu erlendir ferðamenn greitt stærstan hluta þess. Íslendingar hefðu greitt 26 prósent árið 

2015, 23 prósent árið 2016 og 20 prósent árið 2017 miðað við fjölda farþega og forsendur 

gefnar upp í spurningu og svari. Ekki er þó víst að íslensk stjórnvöld geti tekið upp 

komugjald í millilandaflugi án þess að innheimta það einnig í innanlandsflugi. Það færi eftir 

                                                 

2 Miðað við gengi 25. janúar 2018 (aðrar upphæðir í íslenskum krónum í sviga í þessum kafla miðast einnig 

við sömu dagsetningu) 
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því hvaða leið yrði farin. Ef þetta væri skattlagning yrði hún að samræmast stjórnarskrá og 

ekki mætti mismuna fólki. Þá þarf einnig að hafa í huga alþjóðlegar skuldbindingar, eins og 

flugsáttmála. Hann virðist ekki banna lagningu komugjalds á millilandaflug án þess að leggja 

það á innanlandsflug þó hann setji einhverjar skorður við ákvörðunum stjórnvalda. Hægt 

væri að líta til EES- samningsins um ríkisstyrki því ef innanlandsflug yrði undanþegið 

komugjaldinu gæti það verið álitinn ríkisstuðningur við innanlandsflug (Brynjólfur Þór 

Guðmundsson, 2017). 

 

4.6 Brottfarar- og komugjald erlendis 

Í ýmsum löndum er innheimt brottfarar- og/eða komugjald frá flugfarþegum. Brottfarargjald 

er algengara. Í flestum þeim löndum er það í höndum flugfélaganna að innheimta gjaldið og 

þá er það innheimt þegar flugmiði er keyptur. Í einstaka tilfellum er gjaldið greitt á 

flugvellinum. Á Írlandi er brottfarargjald 3 evrur (ISK 3713). Í Bandaríkjunum þarf að greiða 

bæði brottfarar- og komugjald fyrir millilandaflug, USD 17,20 (ISK 1,734) í hvort skipti. Í 

Þýskalandi er brottfarargjald í þremur gjaldflokkum, en gjald fer eftir fjarlægð. Það er frá 

7,50 evrum (ISK 944) fyrir innanlandsflug, til Evrópu og N-Afríku og upp í 42,18 evrur 

(ISK 5.311) fyrir lengstu flugleiðirnar. Í Bretlandi er brottfarargjald í 12 gjaldflokkum. 

Gjaldið fer eftir farrými og fjarlægð. Það getur verið frá GBP 13 (ISK 1.870) fyrir stystu 

flugin í ódýrasta farrýminu yfir í GBP 376 (ISK 54.076) fyrir lengstu flugin með flugvél 

meira en 20 tonn sem tekur færri en 19 flugfarþega. Í Bretlandi er gjaldið mestmegnis fyrir 

almenna tekjuöflun fyrir ríkissjóð og einnig fyrir umhverfismál. Í Danmörku (árið 2005) og 

Hollandi (árið 2008) var brottfarargjald lagt á en var lagt af fljótlega aftur því það var of 

erfið samkeppni við nálæga flugvelli í nágrannalöndum. Árið 2013 var hætt við áform um 

brottfarargjald í Nýja Sjálandi. Hins vegar hafa flugvellir þar verið að taka öðruvísi 

brottfarar- og/eða komugjald af farþegum en tekjur af því fara í að fjármagna flugvellina 

sjálfa (Árni Geirsson og Kristín Rós Jóhannesdóttir, 2013).  

                                                 

3 Miðað við gengi 25. janúar 2018 (aðrar upphæðir í íslenskum krónum í sviga í þessum kafla miðast einnig 

við sömu dagsetningu) 
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Eins og fram kom í inngangi er markmið verkefnisins að fá og greina álit sérfræðinga í 

ferðaþjónustu á Íslandi á því hvernig eigi að fjármagna innviðauppbyggingu í ferðaþjónustu. 

Er vandi til staðar? Ef svo er, hver er besta leiðin til þess að leysa hann? Eru sérfræðingar á 

einu máli eða eru skiptar skoðanir í þessu máli? 
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5 Gögn og aðferðir  

Hægt er að fara ýmsar leiðir til þess að finna hvernig skuli fjármagna innviðauppbygginguna. 

Í fyrsta lagi er hægt að fá álit sérfræðinga. Sérfræðingar eru menntaðir á sviðinu og hafa 

bæði lesið rannsóknir og framkvæmt sínar eigin rannsóknir. Þeir koma með fræðilegt 

sjónarhorn á viðfangsefnið og yfirsýn og hafa mikla reynslu í greininni. Í öðru lagi er hægt 

að skoða hvernig önnur lönd hafa fjármagnað sína innviði í ferðaþjónustu. Sum lönd hafa 

lengi verið að byggja upp ferðaþjónustu og hafa reynslu af því hvað sé skynsamlegast. 

Þannig má bera saman hvað hefur reynst best. Í þriðja lagi er hægt að fá almenningsálit. 

Almenningur er fjölbreyttur hópur fólks hvaðanæva að úr stéttum samfélagsins og ætti því 

að gefa annað sjónarhorn á viðfangsefnið en sérfræðingar, en einnig eru skiptar skoðanir 

meðal almennings eða þessa hóps eins og annarra. Vafalaust eru allar þessar aðferðir góðar 

og geta bætt hverja aðra upp. En í þessu verkefni hefur aðeins verið varpað ljósi á hvernig 

önnur lönd byggja upp sína ferðþjónustu og innviði. Einnig verður valið að ræða við 

sérfræðinga. Sérfræðingar sem hafa reynslu í greininni leggja til fræðilegt sjónarhorn á 

málefnið. Auk þess ættu þeir að geta vegið og metið kosti og galla hverrar leiðar með alla 

hagsmunaaðila í huga.  

Í rannsókninni er notuð eigindleg aðferð. Í eigindlegum aðferðum er notast við orð, texta, 

myndir og fleira. Spurningarnar eru opnar og rannsóknin á þá að þróast á forsendum 

þátttakenda; ólíkt megindlegum aðferðum sem byggja á tölfræðilegum gögnum og 

spurningar eru fyrirframgefnar (Bryman, 2016). Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 

sérfræðinga, fólk sem vinnur fyrir stofnanir ferðaþjónustunnar og fyrirtæki í ferðaþjónustu 

og einn hagfræðing. Notast var við markvisst úrtak, en það er þegar ákveðnar forsendur ráða 

því hvaða viðmælendur eru valdir (Bryman, 2016). Þær forsendur voru að viðmælendur séu 

sérfræðingar í sínu fagi og reynt verður að fá ólík sjónarhorn. Viðtölin voru tekin upp á 

meðan að á þeim stóð og þau síðan afrituð í kjölfarið. Þau voru síðan greind og unnið úr 

þeim viðtölum með lyklun og fundið út hvaða leið sérfræðingar telji besta til þess að 

fjármagna uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar.  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 7. febrúar til 5. mars 2018 og fóru flest fram á vinnustað 

viðmælenda, en einnig fór eitt viðtal fram í Háskóla Íslands. Notast var við nafnleynd og 
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vísað til viðmælenda sem V1, V2, V3, V4 og V5. Viðmælendur starfa allir í ferðaþjónustu 

eða eru í starfi sem tengist ferðaþjónustu. 

Rannsóknarspurningin er hvernig á að fjármagna innviðauppbyggingu í ferðaþjónustu. Er 

vandi til staðar? Ef svo er, hver er besta leiðin til þess að leysa hann? Eru sérfræðingar á einu 

máli eða eru skiptar skoðanir í þessu málinu? Til þess að fá svör við henni var útbúinn 

spurningalisti sem er birtur í viðauka. Svörin eru dregin saman í innviðir og besta leiðin, leið 

1, leið 2, leið 3 og aðrar leiðir og þörf á frekari fjármögnun.  
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6 Niðurstöður 

6.1 Innviðir og besta leiðin 

Fyrsta spurning var: Hvað lítur þú á að séu innviðir ferðaþjónustunnar? 

Viðmælendur nefndu vegakerfið, flugsamgöngur, tæknin, uppbygging við fjölsótta 

ferðamannastaði, bílastæði, salerni, mennta- og fræðslumál. Innviðir ferðaþjónustunnar 

töldu viðmælendur eiga við flestalla þætti sem innviðir samfélagsins þurfa; 

heilbrigðisþjónusta, lögregluþjónusta, menntaþjónusta, samgöngukerfið, samgönguáætlanir, 

náttúruvernd, landsáætlanir og náttúruminjavernd. Einnig eru innviðir aðdráttarafl og 

gisting. Það er hægt að skipta innviðum í það sem hið opinbera á og svo það sem greinin 

sjálf er með.  

Síðan var spurt, hver telur þú að sé besta leiðin til fjármögnunar uppbyggingar innviða 

ferðaþjónustunnar og hvers vegna?  

Viðmælendur gáfu mismunandi svör. Tveir viðmælendur voru sammála um að þeir sem 

njóta þjónustunnar eigi að borga. Tveir viðmælendur voru á því að opinberir sjóðir ættu að 

sjá um fjármögnun. Einn viðmælandi nefndi að það væri ekkert eitt rétt svar við 

spurningunni. Einn nefndi einnig að hann teldi réttlætanlegt að fjármagna sumt til lengri tíma 

með lánum. 

 

6.2 Leið 1 – Komu- og brottfarargjald 

Þriðja spurning var, hver er þín skoðun á að nota brottfarar- og komugjöld?  

Þrír viðmælendur voru hlynntir komu- og brottfarargjöldum og tveir voru á móti þeim. Nefnt 

var að það myndi hafa áhrif á framboð og eftirspurn eftir flugi. Nefnt var að komu- og 

brottfarargjöld yrðu aðeins lítill hluti af því fjármagni sem til þarf. Helstu rök á móti slíkum 

gjöldum voru að væru þau sett á, þá þyrfti einnig að setja þau á innanlandsflug.  
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V1 þykir komugjöld vera ágætis leið. En komugjöld eru innheimt með flugi, sem getur haft 

áhrif á framboð og eftirspurn eftir flugi. Ef menn vilja halda fluginu óbreyttu þá taka 

flugrekendur komugjaldið á sig, sem mun draga úr framboði. Ef komugjaldið er lagt á 

flugfarseðilinn dregur úr eftirspurn, þar sem verð hækkar. Ferðaþjónusta á Íslandi er afar háð 

flugi því ferðamenn koma hingað með flugi. Allt sem varðar flug getur haft bein áhrif á 

fjölda ferðamanna til Íslands og samsetningu ferðamanna.  

V2 segir að ef setja á komu- og brottfarargjöld á millilandaflug, þarf að setja það á 

innanlandsflug einnig. Hann lítur á það sem vandamál. Hann telur að fókusinn eigi að vera 

„sá að aðgangsstýra en ekki endilega til þess að fá meiri aura inn í kassann“. Hann bendir á 

að það væri hægt að hafa það þannig að hafa „kannski ódýrara að fljúga á Egilsstaði og 

Akureyri í stað Keflavíkur. Þarna getum við notað komu- og brottfarargjöld til að 

aðgangsstýra, dreifa álagi ferðamanna um landið okkar“. Viðmælandi 5 telur komu- og 

brottfarargjöld ekki skynsamlegasta né skilvirkasta leiðin fyrir ferðaþjónustuna. Hann nefnir 

einnig gjöld á innanlandsflug. Hann telur það hljóta að hafa mikil áhrif ef ferðamenn sjá að 

áfangastaðurinn eða flugið sé dýrt. 

V3 sagði það vera ein leið sem er áhugaverð að skoða. Hann segir það virka, eigi sér 

fyrirmyndir. Hann bendir á að komugjöld verða aðeins örlítill hluti af því fjármagni sem þarf 

til uppbyggingu innviða. Ef það væri þúsund krónur á mann, þá er það um 2,5 milljarðar. Í 

áætlun Samtaka iðnaðarins um uppbyggingu eða fjármagnsþörf í uppbyggingu innviða var 

það milli tvö og þrjú hundruð milljarðar.  

V4 þykir komugjöld réttlætanleg, en þá sér hann fram á miðlæga leið. Það fer inn í 

sameiginlega sjóð og er ráðstafað síðan úr þeim. Það á að byggjast á heildstæðri 

stefnumótun, hvar á að byggja, hvar skal taka á móti fjölda og hvar skal taka á móti færri. 

Komu- og brottfarargjöld eru höfð víða. Flugið er harður samkeppnismarkaður. En verðin 

eru að lækka, á flugmiðum bæði til og frá Íslandi. Þó svo að komugjöld dragi úr fjölgun 

ferðamanna telur hann það allt í lagi.  

Fjórða spurning var, ef komu- eða brottfarargjöld yrðu tekin upp, hvað þætti þér eðlilegt 

gjald? 
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Tveir viðmælendur nefndu ekki neina upphæð. Einn nefndi fimmtánhundruð krónur. Einn 

viðmælandi nefndi tuttuguogfimm til hundrað dollara. Einn nefndi þúsund til tvöþúsund 

krónur.  

 

6.3 Leið 2 – Skattlagning 

Fimmta spurning var, hver er þín skoðun á aukinni skattheimtu, t.d. að hækka virðisaukaskatt 

á ferðaþjónustufyrirtæki eða hækka gistináttagjald? 

Allir viðmælendur nema einn voru á móti hækkun virðisaukaskatts og gistináttagjalds. Nefnt 

var hve dýr Ísland er sem áfangastaður og samkeppni Íslands við aðra áfangastaði. Nefnt var 

að hægt sé að nota skattkerfið til að stjórna innstreymi ferðamanna. Einn nefndi að ekki 

aðeins væri það ekki gott fyrir alþjóðlega samkeppni og til að laða að samkeppnisgreinar. 

Viðmælandi sem var með hækkun taldi að það ætti að vera þrepaskipt. 

V1 sagði að Ísland væri dýrasti áfangastaður í heimi og að hækkun á virðisaukaskatti eða 

öðrum gjöldum myndi hækka það verðlag meira. Hann lítur svo á að það þurfi að fara varlega 

í að gera Ísland dýrara en það er, og talaði um að þegar væri farið að „bera á óánægju þeirra 

sem koma hingað, að Ísland sé of dýrt. Og ef við ætlum að viðhalda ferðaþjónustu sem 

lykilatvinnugrein  þá verðum við að gæta að verðlagi“.  

V2 bendir á að ferðaþjónustan kom Íslandi út úr efnahagsþrengingum sem urðu árið 2008. 

Hann talar ennfremur um að staða ríkissjóðs sé góð og það sé næstum ekkert atvinnuleysi á 

Íslandi, sem ferðaþjónustan á ríkan þátt í. Afkoma í greininni hefur verið að dragast saman 

en það eru mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu sem hafa verið í gríðarlegri uppbyggingu. Ferða- 

og atvinnulífið og einnig hið opinbera hefur verið að fjárfesta mjög mikið undanfarin ár, til 

að takast á við fjölgun ferðamanna. Hann vill ekki að virðisaukaskattur sé tekinn fyrir þar 

sem landið er í samkeppni við aðra áfangastaði um ferðamenn. Á síðasta ári voru hugmyndir 

hjá stjórnvöldum um að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna. Þær hugmyndir voru 

mikið gagnrýndar í samfélaginu og af ferðaþjónustunni og hætt var við þær. Hann telur hættu 

á að við verðleggjum okkur út af markaðnum ef virðisaukaskattur, gistináttagjald eða aðrir 

skattar hækka.  
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V3 talar um að skoða virðisaukaskatt í samhengi við hvaða lönd Ísland keppir við. Hægt er 

að nota skattkerfið til að stjórna innstreymi ferðamanna. Flest lönd eru með 

virðisaukaskattinn á milli 8 til 12 prósent, sem er svipað og á Íslandi í dag. Þó svo að Ísland 

ætti að hafa í huga samkeppnihæfni sína við önnur lönd, þá er hægt að nota skattkerfið sem 

stjórntæki til að hafa áhrif á hve mikið af ferðamönnum koma til landsins. Sennilega er það 

álitamál hversu mikið af ferðamönnum fólk vill hafa á Íslandi og hvenær er tímabært að 

byrja að stjórna innstreymi ferðamanna með skattheimtu. Hann talar um að 

ferðaþjónustufyrirtæki geti flust úr landi og gert út starfsemi sína frá öðrum löndum, ef 

skatturinn verður of hár og skatturinn getur skapað hvata fyrir hegðun fólks. Hægt er að 

minnka vöxtinn með því að gera það dýrara að koma til Íslands.  

V4 telur að bæði eigi að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustufyrirtæki og hækka 

gistináttagjald, en hann telur að gistináttargjaldið eigi að renna til sveitarfélaganna og að það 

eigi að vera þrepaskipt eftir gistiflokkum.   

V5 telur að skattar á fyrirtæki á Íslandi séu frekar háir í alþjóðlegu samhengi. Hann telur það 

ekki svo gott út frá samkeppni alþjóðlega og til að laða að nýjar samkeppnisgreinar. Hann 

telur að aukin skattheimta væri ekki endilega til að auka skatttekjur ríkissjóðs, heldur til að 

jafna milli ferðaþjónustu og annarra greina og kæla vöxt ferðaþjónustunnar. Hann telur að 

hægt væri að hafa almennt þrep, en hafa undanþágur á þeim stöðum sem ekki hefur verið 

uppgangur í ferðaþjónustunni.  

 

6.4 Leið 3 – Gjaldtaka  

Sjötta spurning var, hver er þín skoðun á að hafa aðgangseyri inn á ferðamannastaði? 

A. Staðir í opinberri eigu? 

B. Staðir sem eru í einkaeigu? 

Viðmælendur eru að mestu leyti sammála um að það sé í lagi að rukka fyrir aðstöðu og 

þjónustu sem er veitt, eins og bílastæði og salernisaðstöðu. Bent var á að það þurfi að vera 

samræmi á milli staða og þjónustu sem verið er að rukka fyrir. Einnig var bent á að ef landið 
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er í einkaeigu þá er gjaldtaka ákvörðun þess sem á landið. Það þarf að skoða staði í eigu hins 

opinbera sérstaklega.  

V1 segir að gjaldtaka geti verið leið til að stýra álagi á ýmsa ferðamannastaði. Það dregur úr 

eftirspurn og fjármagnar innviði sem þurfa að vera á hverjum stað. Hann telur það 

heppilegustu leiðina í gjaldtöku, að tengja það við tiltekna þjónustu. Fyrir ferðamanninum 

er það líka réttlætanlegt. Það er líka spurning hvort að eigendur ferðamannastaða annarra en 

ríkisins eigi ekki að fá afgjald af eignunum.  

V2 talar um að gjaldtaka þurfi að hafa skýran tilgang og honum hugnast gjaldtaka fyrir 

virðisaukandi þjónustu, til dæmis að rukka fyrir bílastæði við fjölsótta staði. Hann vill þó að 

það sé skýrara skipulag milli staða sem ríkið á, svo það sé ekki eitt fyrirkomulag í einum 

þjóðgarði og annað í öðrum varðandi bílastæði. Hann gagnrýnir bílastæðagjöld sem sett voru 

á í Flugstöðinni í Keflavík, gjaldið er of hátt og tilgangurinn óskýr. Tilgangur gjaldtöku er 

að aðgangsstýra og afla fjár til uppbyggingu innviða. Á stöðum í opinberri eigu, eins og 

þjóðgörðum, þar myndi hann vilja hafa betri þjónustu og betri aðstöðu. Þá er hægt að láta 

greiða fyrir það. Honum finnst eðlilegt að fólk borgi fyrir aðstöðu og þjónustu. Um staði í 

einkaeigu segir hann að gildi önnur lögmál. Hann talar um að menn þurfi að vanda sig í 

gjaldtöku. Hann virðist treysta á lögmál markaðarins til að halda verðinu í jafnvægi.  

Varðandi beina gjaldtöku til uppbyggingar sagði V3 að þá verði að horfa á 

samkeppnishæfnina. Þannig að ef maður rýrir samkeppnishæfnina þá hætta ferðamenn að 

koma. Hann segir varðandi staði í einkaeigu, að það sé ákvörðun þess sem á viðkomandi 

land. Það verða að koma tekjur á móti gjöldum ef við viljum að áfangastaðir séu vel hirtir. 

Varðandi opinbera staði þarf að gæta hófs, eins og til dæmis Þingvallaþjóðgarður fær tekjur 

af bílastæðum og salerni fyrir kostnaði við að reka þjóðgarðinn og taka á móti ferðamönnum 

svo þeir fari sáttir frá staðnum. Hann telur að það verði alltaf að vera gjaldtaka sem svarar 

til kostnaðar sem lagt er út í. Hann sér fram á að það verði margs konar gjaldtökur; 

bílastæðagjöld, salernisgjöld og önnur þjónustugjöld. Hann talar um að gjaldtakan þurfi að 

vera skynsamleg, að við rýjum ferðamenn ekki innað skinni.   

V4 sagði að sama eigi að gilda um staði í opinberri eigu og einkaeigu. Honum finnst 

bílastæðagjöld á Þingvöllum í lagi þar sem það kostaði fé að byggja bílastæðin. Það er 

þjónusta sem verið er að veita gestum. Honum finnst of langt gengið í tilraunum með að 

rukka fyrir þjónustu sem ekki er veitt. Hann tekur dæmi, Námaskarð. Þar hefur hið opinbera 
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fjármagnað alla innviðauppbyggingu, bílastæði, upplýsingaskipti, hellulögn og palla. Hér er 

hann að tala um að ríkið leggur fé í að byggja upp innviði en svo fer einkaaðili að rukka inn. 

Hann bendir á að landeigandinn eigi að gera þetta eins og aðrir í fyrirtækjarekstri á Íslandi; 

að nota eigið fé til að byggja upp og fá tilbaka með því að rukka inn eða taka lánsfé og fá 

lánsfé og fjármagnskostnað tilbaka með rukkun. Eða maður safnar hlutafé og fær hluthafa 

og fær hlutafé til baka með peningum. Hann talar um að okkar eigið skattfé hafi farið í 

innviðafjárfestingu.  

V5 telur varðandi land í einkaeigu að landeigandinn eigi að ráða því hvort rukkað sé inná 

svæðið. Varðandi staði í opinberri eigu þá ætti bein gjaldtaka að virka mjög vel.  

 

6.5 Gjald  

Sjöunda spurning var, ef settur yrði aðgangseyrir á ferðamannastaði, hvað þætti þér eðlilegt 

gjald? 

Allir viðmælendur voru á því að það fari eftir aðstæðum á hverjum stað og hvað er verið að 

selja aðgang að. Gjaldið á að endurspegla þjónustuna sem er veitt. Ferðamenn svara því með 

eftirspurninni hvað er hæfilegt og hvað ekki. Sem dæmi nefnir V1 að ef rukkað er fyrir 

salerni þúsund krónur eða meira þá er það of mikið. Hann nefnir tvöhundruð kall sem eðlilegt 

gjald fyrir salerni. Annar viðmælandi benti á að það eigi að vera samræmi og skipulag milli 

staða, svo það kosti ekki þúsund krónur á eitt bílastæði og tíuþúsund á annað sambærilegt. 

Bæði fyrirtæki í ferðaþjónustu og ferðamenn verða að geta gengið að hlutunum vísum. 

Annar viðmælandi nefnir að kostnaðurinn geti verið breytilegur milli staða. Annar 

viðmælandi tekur dæmi um að bílastæði á Þingvöllum eigi að vera hundrað, tvöhundruð 

krónur, en svo ef verið er að bjóða uppá hellaskoðun í Lofthelli þá fær maður útbúnað, ljós, 

hjálma, leiðsögn, upplýsingabækling, skiptiaðstöðu, bílastæði og fleira, og þar er rukkað 

sjöþúsund krónur. Annar nefndi að fólk borgi meira fyrir að fara inná eftirsóknarverðari 

staði, og á minni stöðum sé lítið gjald.  
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6.6 Aðrar leiðir og þörf á frekari fjármögnun 

Áttunda og síðasta spurningin var, með fjölgun ferðamanna eykst álag á ýmsum sviðum 

samfélagsins. Finnst þér að þurfi að fjármagna aukalega þá innviði samfélagsins, eins og t.d. 

vegakerfi, löggæslu og heilsugæslu? 

Viðmælendur gáfu ólík svör. Einn svaraði ekki. Tveir nefndu að hægt væri að nota fé sem 

þegar væri til, eða úr opinberum sjóðum. Einn viðmælandi taldi í lagi að fjármagna sumt til 

lengri tíma með lánum. Einn viðmælandi lagði til að gefa ætti út kvótakerfi og bjóða út leyfi 

til að fara með ferðamenn á ákveðna staði.  

V1 segir varðandi frekari fjármögnun innviða samfélagsins að það sé ágætis fyrirkomulag 

með flesta innviðina. Fjármögnun vega er að stórum hluta skattar á eldsneyti. Svo hafa verið 

tekin veggjöld eins og í Hvalfjarðargöngunum. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða styrkir 

svo ýmis innviðaverkefni á ferðamannastöðum. Ríkið styrkir sjóðinn með almennu skattfé. 

Einstakir landeigendur og stofnanir geta svo fjármagnað innviði hjá sér með því að innheimta 

gjöld. Hann segir flestar af þessum leiðum vera í einhverri notkun í dag.  

V2 bendir hins vegar á Stjórnstöð ferðamála í sambandi við að atvinnulífið komi að 

framkvæmdum og fjármögnun innviðauppbyggingar. Það er samstarfsverkefni 

atvinnulífsins og stjórnvalda. Stjórnstöðin sér um verkefni varðandi meðal annars 

uppbyggingu innviða, það er sér um að greina hvað þurfti að framkvæma þegar kemur að 

uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu. Verkefnið er til ársins 2020. Stjórnstöðin er 

fjármögnuð af Samtökum ferðaþjónustunnar og stjórnvöldum. Hann talar um að það verði 

að fara varlega varðandi gjaldtöku og vanda sig. Við erum að byggja upp ferðamannalandið 

Ísland til langrar framtíðar. Svo við verðum að passa okkur að verðleggja Ísland ekki út af 

markaðnum, þar sem við erum í harðri samkeppni við aðra áfangastaði.  

V4 telur eðlilegast að innviðir ferðaþjónustunnar séu fjármagnaðir í gegnum opinbera sjóði. 

Ferðaþjónustan skilar inn töluverðum sköttum í kerfið almennt. Vegna neyslu og umfangs í 

ferðaþjónustu, þá ætti einhverju að vera skilað tilbaka í formi innviðafjárfestingar og 

fjárfestingar fyrir ferðaþjónustuna. Gjaldtaka umfram það ætti að vera á miðlægri hendi, á 

einum stað. Ef notast er við komugjöld eða einhverskonar virðisaukaskattshækkanir, þá á 

það að byggja á sameiginlegri stefnumótun, fyrir landið allt, ekki bara að það byggist upp 

handahófskennt. Hann talar um tvo þætti, almenn innviðauppbygging, eins og vegakerfi og 
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þjónustuuppbygging á landinu og svo skilgreining á hvað er aðdráttarafl og uppbygging í 

þjóðgörðum og náttúruverndarsvæðum. Hann telur að miðla eigi þessu á opinberri hendi og 

það eigi að byggja á heildstæðri stefnumótun, hvar skal byggja, hvar skal taka á móti fjölda, 

hvar á móti færri.  

V5 kemur með nýja tillögu, að gefa út kvótakerfi líkt og í sjávarútvegi, bjóða út leyfi til að 

fara með ferðamenn á ákveðna staði, hann telur það getað hentað í einhverjum tilfellum.  
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7 Samantekt 

Stoðkerfi ferðaþjónustunnar sem er eftirfarandi: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

Ferðamálastofa, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Ferðamálaráð, Íslandsstofa, Samtök 

ferðaþjónustunnar, Ferðamálasamtök Íslands, Ferðamálasamtök landshlutanna, 

Markaðsstofur ferðamála, Upplýsingarmiðstöðvar ferðamanna, 

Ferðamálafélög/ferðaþjónustuklasar, Ferðamálafulltrúar, Atvinnuþróunarfélög og 

atvinnuráðgjafar, Háskólar og rannsóknastofnanir, Byggðastofnun, Rannsóknarmiðstöð 

Íslands og ýmis samtök og fyrirtæki með sérverkefni innan ferðaþjónustunnar, svo sem 

Cruise Iceland, Golf Iceland, Heilsulandið Ísland, Samtök um söguferðaþjónustu, samtök 

um fuglaskoðun og Ráðstefnuskrifstofa Íslands.  

Viðmælendur svöruðu að innviðir ferðaþjónustunnar væru vegakerfið, flugsamgöngur, 

tæknin, uppbygging við fjölsótta ferðamannastaði, bílastæði, salerni, mennta- og 

fræðslumál. Innviðir ferðaþjónustunnar á við flestalla þætti sem innviðir samfélagsins þurfa; 

heilbrigðisþjónusta, lögregluþjónusta, menntaþjónusta, samgöngukerfið, samgönguáætlanir, 

náttúruvernd, landsáætlanir og náttúruminjavernd. Einnig eru innviðir aðdráttarafl og 

gisting. Það er hægt að skipta innviðum í það sem hið opinbera á og svo það sem greinin 

sjálf er með. Að vissu leyti komu sömu svör frá viðmælendum og í fræðilega hlutanum, en 

fræðilegi hlutinn var töluvert ítarlegri.  

Þrír viðmælendur voru á sama máli líkt og Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármála- og 

efnahagsráðherra, að komu- og brottfarargjöld eigi ef til vill rétt á sér. Eins og einn 

viðmælandi benti þó á, yrðu komugjöld aðeins lítill hluti af fjármagni sem til þarf. Einn 

viðmælandi nefndi að það myndi hafa áhrif á framboð og eftirspurn eftir flugi. Fram kom 

bæði í fræðilega hlutanum og hjá viðmælendum að ef sett verða á komugjöld þá þarf 

sennilega einnig að setja þau á innanlandsflug. Varðandi hvað telst eðlilegt gjald þá nefndu 

tveir viðmælendur ekki neina upphæð. Einn nefndi fimmtán hundruð krónur. Einn 

viðmælandi nefndi tuttugu og fimm til hundrað dollara. Einn nefndi eitt til tvö þúsund 

krónur.  
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Fjórir af fimm viðmælendum eru á móti hækkun skatts en eins og fram kom, þá er 

ferðaþjónustan viðkvæm fyrir breytingum á skatti (PricewaterhouseCoopers LLP (PWC), 

2017). Eins og fram kom í fræðilega texanum að mati hagfræðingsins Konráðs S. 

Guðjónssonar eru ákoranir framundan hjá mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum. Einnig kom 

fram í fræðilega textanum að samkvæmt Þórólfi Matthíassyni hagfræðiprófessor, þá er 

ferðaþjónustan að stunda rányrkju á innviðum íslensks samfélags. Hann gagnrýnir að ekki 

megi leggja greiðslur á ferðamenn né hækka virðisaukaskatt á þjónustu við ferðamenn. Þetta 

viðhorf kom ekki fram hjá viðmælendum, en allir nema einn voru á móti hækkun 

virðisaukaskatts og gistináttagjalds. Einn viðmælandi vildi að gistináttagjald hækki, en að 

það væri þrepaskipt gagnvart gistiflokkum.  

Rannsóknir og viðmælendur virðast vera á einu máli varðandi gjaldtöku, að það sé góð leið. 

Eins og fram kom njóta ferðamenn áfangastaðanna minna ef of margir eru á þeim í einu. 

Samtök atvinnulífsins meta það sem svo að hagkvæmasta leiðin til að hámarka arð af 

auðlindum og stýra ágangi sé gjaldtaka. Það skapar hvata til að vel sé farið með landið. 

Rannsóknir sýndu að hóflegur aðgangseyrir myndi ekki minnka eftirspurn að verulegu marki 

að Gullfossi og Skaftafelli. Í viðtölunum var þó einn viðmælandi á því að gjaldtaka væri 

ákvörðun þess sem ætti landið, sé það í einkaeigu, en gæta þarf hófs í gjaldtöku á opinberum 

stöðum. Viðmælendur nefndu nokkur hundruð krónur upp í sjö þúsund krónur þegar kemur 

að aðgangseyri, eftir því hvers konar þjónustu væri um að ræða. Það færi þá eftir aðstæðum 

á hverjum stað og hvað er verið að selja aðgang að og það á að endurspegla þjónustuna sem 

er veitt. Gjaldtaka er í takt við Polluter Pays sem settar voru fram í Ríó-sáttmálanum.  

Viðmælendur bættu við að hægt er að fjármagna með lánum fyrir sumt til lengri tíma. 

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða var nefndur varðandi innviði á áfangastöðum 

ferðamanna. Landeigendur og stofnanir geta innheimt gjöld hjá sér. Einnig var bætt við að 

mögulega sé fé til til að byggja upp innviði. Hægt er að fjármagna með opinberum sjóðum. 

Síðasta hugmyndin var að gefa út kvótakerfi og bjóða út leyfi til að fara með ferðamenn á 

ákveðna staði. Einn viðmælandi nefndi að það gæti verið að það séu til fjármunir þegar, sem 

er áhugaverður punktur. Þarf mögulega ekki að afla frekara fjármagns til uppbyggingar 

ferðaþjónustu? 
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8 Lokaorð 

Í greiningu á þróun ferðaþjónustu og innviðauppbyggingu kemur fram að vandi er til staðar. 

Markmið verkefnisins var að fá og greina álit sérfræðinga í ferðaþjónustu á Íslandi á því 

hvernig eigi að fjármagna innviðauppbyggingu í ferðaþjónustu. Varðandi hvað sé besta 

leiðin til fjármögnunnar flækist málið. Það eru ekki allir á einu máli varðandi neitt málefni. 

Allir viðmælendur eru á móti skattahækkunum nema einn. Varðandi gjaldtöku þá eru allir 

viðmælendur fylgjandi gjaldtöku og viðmælandi 3 segir það vera ákvörðun þess sem á 

landið, en á opinberum stöðum verður að gæta hófs, svo hann virðist vera nokkuð fylgjandi 

gjaldtöku. Varðandi komugjöld, þá eru þrír hlynntir þeim en tveir viðmælendur mótfallnir 

þeim. Síðan komu fram hugmyndir um að fjármagna með lánum, Framkvæmdasjóði 

ferðamannastaða, að mögulega sé til fé, Stjórnstöð ferðamála, opinberir sjóðir og síðan 

kvótakerfi. 

Flestir virðast hlynntir gjaldtöku við ferðamannastaði, bæði aðrar rannsóknir og 

viðmælendur. Rannsókn sem vitnað var í sýnir að ferðamenn eru tilbúnir að greiða 

sanngjarnt verð fyrir veitta þjónustu. Sennilega er það besta leiðin og í takt við umræðu um 

sjálfbærni og það sem ferðamenn sjálfir segja. En svo er möguleiki á að blanda saman 

leiðum, hafa til dæmis bæði gjaldtöku á ferðamannastöðum og komugjöld. Tekin voru fimm 

viðtöl. Ef til vill hefði verið hægt að fá betri sýn með fleiri viðtölum og þá hefði kannski 

komið eitthvað fleira nýtt fram. Áhugavert væri að skoða enn frekar opinbera sjóði og hvort 

það sé góð leið að fara til fjármögnunnar uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu. Samt sem 

áður er niðurstaðan nokkuð skýr, samkvæmt rannsóknum og viðmælendum væri besta leiðin 

sennilega gjaldtaka á ferðamannastöðum, svo lengi sem hún er sanngjörn og með samræmi 

milli staða. 
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Viðauki A. Spurningar til viðmiðunar í 

viðtölum 

 

1. Hvað lítur þú á að séu innviðir ferðaþjónustunnar? 

2. Hver telur þú að sé besta leiðin til fjármögnun innviða ferðaþjónustunnar og hvers 

vegna? 

3. Hver er þín skoðun á að nota brottfarar- eða komugjöld? 

4. Ef komu- eða brottfarargjöld yrðu tekin upp, hvað þætti þér eðlilegt gjald? 

5. Hver er þín skoðun á aukinni skattheimtu, t.d. að hækka virðisaukaskatt á 

ferðaþjónustufyrirtæki eða hækka gistináttagjald? 

6. Hver er þín skoðun á að hafa aðgangseyri inn á ferðamannastaði? 

C. Staðir í opinberri eigu? 

D. Staðir sem eru í einkaeigu? 

7. Ef settur yrði aðgangseyrir á ferðamannastaði, hvað þætti þér eðlilegt gjald? 

8. Með fjölgun ferðamanna eykst álag á ýmsum sviðum samfélagsins. Finnst þér að 

þurfi að fjármagna aukalega þá innviði samfélagsins, eins og t.d. vegakerfi, 

löggæslu og heilsugæslu? 

 


