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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald, (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi), 
457. mál.

Samtök ferðaþjónustunnar (samtökin) hafa farið yfir frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, 457. mál og hafa eftirfarandi athugsemdir.

Samtökin hafa tekið þátt í endurskoðun laganna og taka undir margar þær breytingar sem lagðar eru 
til í frumvarpinu. Boðaðar breytingar eiga, ásamt bættu umhverfi leyfisveitinga, skýru eftirliti og 
ótvíræðum viðurlögum, að stuðla að betra rekstrarumhverfi greinarinnar.

Í dag eru starfandi á gistimarkaðnum hér á landi fjöldi aðila, sem margir hverjir reka tugi íbúða 
undir formerkjum heimagistingar án tilskilinna leyfa. Samtökin benda í því samhengi á að þau hafa 
margoft bent á að mikið af íbúðargistingu sem í framboði er, er rekin án þess að að rekstraraðilar 
hafi til þess tilskilin leyfi og skili sköttum af starfseminni.

Samkvæmt upplýsingum frá Airbnb eru nánast 4.000 íbúðir eða a.m.k. 8.000 herbergi í boði á 
landinu, aðeins á þeirra vefsíðu. Einnig hefur komið fram að aðeins 13% þessara aðila hafa tilskilin 
leyfi. A f þessum tölum má ráða að a.m.k. í Reykjavík er löglegur gistirekstur kominn í minnihluta 
ef litið er til fjölda herbergja.

Samtökin eru þess fullviss að boðuð breyting á skilgreiningu heimagistingar sé til þess fallin að 
gera umhverfi leyfisveitinga skýrara. Þó telja samtökin ekki eðlilegt að heimagisting geti farið  
fram  samtímis í  tveim eignum sem skráðar eru á sama aðila þrátt fyrir að tvær eignir geti verið í  
boði. Hugmyndin með breytingunum er að viðkomandi leigusali h a f  fa s t aðsetur í  annarri 
eigninni annars er um hreina atvinnustarfsemi að ræða og þ v í eðlilegt að greidd séu gjöld s.s. 
fasteignagjöld í  samræmi við það.

Samtökin gera miklar athugasemdir við tímamörk heimagistingar. Upphaflegt frumvarp sem fram 
kom vorið 2015 gerði ráð fyrir 58 dögum en ekki 90. Engin sérstök rök styðja aukinn dagafjölda og 
óska samtökin eftir rökum frá atvinnuveganefnd. Benda má á að mörg sumarhótel eru opin 90 daga 
á ári og því eðlilegt að tímabil heimagistingar sé styttra til að gæta að samkeppnisstöðu þeirra sem 
eru í hefðbundnum rekstri.



Samtökin fagna því að í frumvarpinu sé gert ráð fyrir að rekstraraðilum verið gert skylt að birta 
leyfisnúmer sín í allri sölu og markaðssetningu en slíkt mun stuðla að skilvirkara eftirliti. Þetta er 
afar brýnt í ljósi þess að heimasíður eins og Airbnb eru settar upp með þeim hætti að nákvæm 
staðsetning á íbúðum er falin og er ekki gefin upp fyrr en eftir greiðslu. Þannig má halda því fram 
með gildum rökum að slíkar heimasíður séu í raun rammi utan um leyfislausa starfsemi og 
hannaðar með þeim hætti að afar erfitt er að finna íbúðirnar fyrir þá aðila sem hafa með höndum 
eftirlit með atvinnustarfsemi. Samtökin leggja einnig áherslu á að til framtíðar verði innlendum 
sem erlendum bókunaraðilum gert skylt að skila ríkisskattstjóra upplýsingum um umfang starfsemi 
sinnar hér á landi. Samtökin benda á að breyting á skilgreiningu heimagistingar mun ekki ganga 
upp án þess að efla eftirlit og gera það skilvirkara.

Samtökin fagna því að með boðuðum breytingum sé gert ráð fyrir að samræma tímabil sem fellur 
undir gistingu gegn gjaldi í ekki lengur en 30 daga og að öðrum lögum og reglum verði breytt til 
samræmis.

Samtökin eru fylgjandi þeim breytingum sem gerðar eru á flokkum veitingastaða sem m.a. gera ráð 
fyrir að ákvæði um opnunartíma falli brott enda á það að vera á færi hvers sveitarfélags fyrir sig að 
meta opnunartíma með tilliti til skipulags.

Sameining greina laganna sem fjalla um tækifærisleyfi er jákvætt skref að mati samtakanna. Þó 
benda samtökin á að eins og frumvarpið er sett fram getur hver sem er fengið tækifærisleyfi til að 
framreiða og selja veitingar til fjölda manna og án allra skilyrða. SAF telja æskilegt að við útgáfu 
tækifærisleyfa verði sett skilyrði um að öll sala veitinga tengdu tækifærisleyfi verði í höndum aðila 
með gilt rekstrarleyfi og sem hefur hlotið jákvæða umsögn eftir því sem við á. Samtökin leggja til 
að við 15. gr. frumvarpsins bætist eftirfarandi stafaliður, e, og færast aðrir stafaliðir í samræmi við 
það.

e) við 2. mgr. bætist eftirfarandi málsliður: Öll veitingasala tengd tækifærisleyfi skal 
aðeins heimil aðila sem er með gilt rekstrarleyfi og hefur hlotið jákvæða umsögn 
heilbrigðiseftirlits.“

Skilyrði sem þetta er til þess fallið að auka öryggi viðskiptavina og koma í veg fyrir undanskot.

Þá leggja samtökin til að umsjón leyfisveitinga ásamt upplýsingum um fjölda leyfa og umfang 
starsemi sem fellur undir umrædd lög verði í höndum Ferðamálastofu. Ferðamálastofu verði þá 
heimilt að úthýsa verkefnum tengdum leyfisveitingum eftir því sem við á. Samtökin benda á að í 
dag er umfang í þeirri starsemi sem hér er til umræðu ekki vitað með vissu og samræmd 
upplýsingagjöf ekki til staðar.

Samtökin áskilja sér rétt að koma með frekari athugasemdir á síðari stigum.

Virðingarfyllst
f.h. Samtaka ferðaþjónustunnar

Gunnar Valur Sveinsson


