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Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri

Reykjavík og Akranes

ATH !
Rauðu tölurnar byggja á væntinum skipafélagana að koma til Reykjavíkur og Akraness. 

Vinsamlegast fylgist vel með skipakomudagatalinu á heimasíðu Faxaflóahafna, því bæði gætu bæst við 

nýbókanir sem og afbókanir. 

http://www.faxafloahafnir.is/cruiseships/



Akranes

ATH !
Rauðu tölurnar byggja á væntinum skipafélagana að koma til Akraness. Vinsamlegast fylgist vel með 

skipakomudagatalinu á heimasíðu Faxaflóahafna, því bæði gætu bæst við nýbókanir sem og afbókanir. 

http://www.faxafloahafnir.is/cruiseships/



Leiðangursskip



Viðvörun sett inn á heimasíðu ef 
farþegafjöldi fer yfir 5.000 manns

2021
0 dagar frá maí til nóvember

2020 
0 dagar frá maí til október

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



Farþegaskip sem eru að koma í fyrsta sinn

11. júlí - Viking Jupiter

14. júlí - Crystal Endeavor

17. júlí - Mein Schiff 6*

22. júlí - NG Endeavor

8. ágúst - Fridtjof Nansen

14. ágúst - Spirit Discovery

6. september - Le Commandant

15. september - Marella Explorer 2*

13. nóvember - Aegean Goddess**

*  Miðlungs/stór farþegaskip – Hverfandi líkur 

á að komi

** Hét áður Pacific Aria en er að koma

undir nýju nafni.

ATH !
Rauðu dagsetningarnar eru stór skip með í kringum 2.000 farþega sem ekki enn eru búin að afbóka. Byggt á reynslu frá því í fyrra, þá munu þessi 

skip af öllum líkindum afbóka eftir því sem nær dregur komu. Aðeins tíminn mun leiða það í ljós. 

http://www.faxafloahafnir.is/cruiseships/



https://www.faxafloahafnir.is/vidbragdsaaetlanir/



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 störf urðu þá til vegna skipanna. Mörg 
þessara starfa verða til á landsbyggðinni.

Nánari upplýsingar má finna í frétt á heimasíðu Cruise Iceland.



Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisstefna Faxaflóahafna

Faxaflóahafnir sf. er fyrirtæki í hafnarþjónustu, þróun hafnarinnviða og lands. Fyrirtækið leggur 
áherslu á að vera leiðandi og til fyrirmyndar í öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum (ÖHU). 
Fyrirtækið skuldbindur sig til að vinna að stöðugum umbótum í því skyni að auka öryggis-, 
heilbrigðis- og umhverfisvitund starfsmanna, viðskiptavina og þjónustuaðila sinna. Á þann hátt er 
áhætta starfseminnar lágmörkuð. 

Mikilvægt er að:

▪ Aðilar sem vinna á hafnarsvæðum Faxaflóahafna kynni sér og fari eftir stefnum fyrirtækisins, 
ásamt umhverfis- og öryggisreglum. Upplýsingar eru aðgengilegar á heimasíðu Faxaflóahafna. 

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

https://www.faxafloahafnir.is/stefnur/
https://www.faxafloahafnir.is/oryggis-og-umhverfisreglur/


Takk fyrir áheyrnina og 

njótið dagsins !


