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Umhverfis- og öryggismál

Faxaflóahafnir 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/


Mikilvægi ferðaþjónustunnar

Þar sem Ísland er eyja í Norður-Atlantshafi þá er mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytilega 
ferðaþjónustu.

Passa upp á að hafa ekki öll egginn í sömu körfunni. 

Muna að dreifa áhættu þegar kemur að ferðamönnum.

Auka framboð að skoðunarferðum í kringum landið, til að minnka álag á ákveðin svæði.                                         



Tegundir farþegaskipa

•Lítil farþegaskip = 50-350 farþega
•Miðlungs farþegaskip = 350 – 2.000 farþega
•Stór farþegaskip = 2.000-6.000 farþega

Litlu farþegaskipin (leiðangursskip) geta komist á flest allar hafnir í kringum Ísland. Farþegar koma 
með flugi hingað til lands, gista á hóteli innanlands og fara síðan í hringsiglingu í kringum Ísland 
eða þá ferðast á norðurslóðir.



Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri

Reykjavík og Akranes

ATH !

Rauðu tölurnar byggja á væntinum skipafélagana að koma til Faxaflóahafna. Vinsamlegast fylgist vel með skipakomudagatalinu á 

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

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





Akranes

ATH !

Engar skipakomur eru bókaðar til Akranes þetta ár eins og staðan er núna.

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



ATH !

Rauðu tölurnar byggja á væntingum skipafélagana að koma til Faxaflóahafna. Vinsamlegast fylgist vel með skipakomudagatalinu á

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

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



Viðvörun sett inn á heimasíðu ef 
farþegafjöldi fer yfir 5.000 manns

2022
17 dagar frá maí til október

2021
0 dagar frá maí til október

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



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.



Mengun frá skipum

• Faxaflóahafnir hafa haldið útstreymisbókhald allt frá árinu 2016 fyrir öll þau skip sem heimsækja hafnarsvæðið. 

• Lofgæðamælir var settur upp í haust á Laugarnesi til að fylgjast með umhverfisáhrifum skipa og loftmengun sem frá þeim 

berst.  Allar upplýsingar eru aðgengilegar, í rauntíma, á vef Umhverfisstofnunar www.loftgaedi.is

• Stefnt er að því að landtengja flutningaskip í ár við Sundahöfn og binda Faxaflóahafnir vonir við að hægt verði að landtengja

smærri farþegaskip við Faxagarð árið 2023.

• Þann 1. janúar 2020 tók í gildi reglugerð um að brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti sem notað er hér á landi og í 

mengunarlögsögu Íslands má ekki vera meira 0,1% (m/m). Framangreint ber með sér að nú er tæplega mögulegt að nota 

svartolíu nema skip séu útbúin hreinsibúnaði.

• Umhverfisstofnun sér um allt eftirlit með að þessum reglum sé framfylgt við Ísland.

http://www.loftgaedi.is/


Fjárfestingar Faxaflóahafna

• Árið 2022 eru Faxaflóahafnir fjárfesta í 
framtíðarlausnum fyrir farþegaskipti. Fjárfestingar upp 
á 200 milljónir kr. 

• Þjónustuhús sem sinnir þörfum farþegaskipta 

• Handfarangursskanner

• Ferðatöskuskanner

• Málmleitarhlið

• Rafrænt landamæraeftirlit

• O.fl.



Takk fyrir áheyrnina !


