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Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri 

24 % hækkun milli 2018-2019 á skipakomum 

23 % hækkun á  2018-2019 í farþegafjölda 



Akranes 



Leiðangursskip 
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Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri 



Viðvörun sett inn á heimasíðu ef farþegafjöldi fer yfir 5.000 manns 

2019  
13 dagar frá maí til október 

 

2018 
8 dagar frá maí til október 

 

2017 
5 dagar frá maí til október 

 

2016 
2 dagar frá maí til október 

 

 

 



Hverjir hafa tekjur af skemmtiferðaskipum? 

 Ríkið: Fær skatttekjur í formi vitagjalda og tollafgreiðslugjalda 

 Hafnir: Tekjur af hafna- og þjónustugjöldum 

 Þjónustuaðilar: Eru þeir aðilar sem þjónusta skipin beint 

 Skipaumboðsmenn: Sjá um að þjónusta skipið, annast samskipti við hafnir, opinbera aðila og 
innlenda birgja 

 Ferðaþjónustuaðilar: Skipuleggja ferðir fyrir skipafélögin 

 Rútufyrirtæki og leiðsögumenn:  Koma ferðamönnum á leiðarenda undir leiðsögn 

 Birgjar: Sjá um aðföng um borð í skipin 

 Aðrir þjónustuaðilar: Viðgerðir á ýmiskonar búnaði,skemmtikraftar, sorphirða o.þ.h. 

 

Skv. könnun sem gerð var sumarið 2018 á Íslandi af GP Wild, þá skiluðu heimsóknir farþegaskipa 
16.4 milljarða eftir sig í tekjur hér á landi. Um 920 heilsárs urðu þá til vegna skipanna. Mörg 
þessara starfa verða til á landsbyggðinni.  
 
Nánari upplýsingar má finna í frétt á heimasíðu Cruise Iceland. 





ISO 45001 Heilsu & Öryggisvottun 
Faxaflóahafnir eru hafnarfyrirtæki og landeigandi sem leggur áherslu á öryggismál.  Það felst m.a. 
í að vera leiðandi fyrirtæki í öryggismálum hafna og að vinna að stöðugum umbótum í því skyni 
að auka öryggisvitund starfsmanna, viðskiptavina og þjónustuaðila sinna og lágmarka þannig þá 
áhættu sem felst í starfsemi fyrirtækisins. 

  

Öryggi fyrirtækja, rekstraraðila og almennings: 

 Að öryggismál verði höfð að leiðarljósi við hönnun mannvirkja og svæða. 

 Að öryggisbúnaður á hafnarsvæðum verði ávallt eins og best verður á kosið. 

 Að merkingar svæða verði skýrar og upplýsandi. 

 Að verktakar og rekstraraðilar á hafnarsvæðum uppfylli og fari eftir öryggiskröfum 
hafnarinnar. 

 

Árið 2018 fannst í úttekt vinnuvél á Skarfabakka sem ekki hafði verið  
skoðuð og samþykkt af Vinnueftirliti ríkisins. Vinnuvélin var á vegum  
3ja aðila. Komi slíkt fyrir aftur, þá verða slíkar vélar fjarlægðar  
umsvifalaust.  

 

 



Takk fyrir áheyrnina og 

njótið næstu erinda ! 


