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Umsögn frumvarp til laga um ferðagjöf, mál 839, 150. löggjafarþing.

Þannig að mál með vexti að fyrirtæki mitt er ferðaþjónustufyrirtæki til 9 ára sem leigir út 
útilegubúnað og göngubúnað. Að mestu hefur leigan verið til erlendra ferðamanna og hefur 
því ástand síðustu mánaða haft mikil áhrif á okkar rekstur sem og önnur 
ferðaþjónustufyrirtæki á landinu. Um 98% tekna okkar á árinu 2019 voru í evrum, þannig að 
okkar stafsemi hefur og mun byggjast á erlendum ferðamönnum.

Við horfðum til úthlutunar ferðaávísana sem jákvætt útspil til að efla vitundarvakningu 
meðal íslendinga til að ferðast innanlands og sáum við tækifæri fyrir okkar rekstur að bjóða 
og auglýsa okkar búnað til leigu innanlands. Leiga á útilegubúnaði er einungis á sumrin enda 
ekki forsenda fyrir öðru m.v. veðráttu og eftirspurn eftir slíkum búnaði.

Við erum skráð í fyrirtækjaskrá RSK #64.99.0 sem er m.a. útleiga lausafjármuna og ekki er 
gerð krafa um nein leyfi til að leigja út lausafjármuni á Íslandi, allavega hef ég ekki fundið það 
leyfi og enginn hefur geta bent á leyfiskvaðir sem reksturinn þarf að uppfylla. Með ánægju 
myndum við fylla út slíka umsókn ef hún væri til. Þrátt fyrir það erum við öflugt 
ferðaþjónustufyrirtæki sem veitir og hefur veitt góða þjónustu í gegnum tíðina eins og sést á 
umsögnum um okkur á Google Reviews, Facebook, Trip advisor og víða í blöðum og sérritum 
um ferðamál um allan heim.

Nú liggur fyrir frumvarp til laga um ferðagjöf, mál 839, þar sem skilyrði eru sett fyrir að 
fyrirtæki séu með hitt eða þetta leyfi til að falla undir þann heiður að fá að taka á móti 
útgefnum ferðaávísunum ríkissjóðs fyrir sumarið 2020. Svar ferðamálaráðuneytis varðandi 
okkur fyrirspurn með hjálp Ásmundar Friðrikssonar alþingismanns, sem við þökkum fyrir, um 
hvort að okkar rekstur ætti ekki að vera hluti af umræddu frumvarpi er eftirfarandi, skv. 
email frá Ásmundi Friðrikssyni 25. maí kl. 13:57 til undirritaðs, en orðrétt segir ráðuneyti 
ferðamála:

„Ég get ekki séð að þessi starfsemi faLLi undir skiLgreiningu Laganna. Sama má 
segja um versLanir sem seLja samskonar búnað, þ.e.a.s. tjöLd og gönguskó og GPS- 
búnað o.s.frv. o.s.frv.

Markmið Laganna er að skiLyrðin fyrir þátttöku séu skýr og afdráttarLaus og sem 
minnst háð hugLægu mati. Það er ástæðan fyrir því að nær aLfarið er miðað við 
rekstur sem krefst tiLtekinna Leyfa.

Hinir tveir möguLeikarnir voru: A) að opna á aLLa vöru og þjónustu, eða B) að feLa 
einhverjum aðiLa að meta hvert og eitt tiLvik fyrir sig, með öLLum þeim mikLu 
töfum, skrifræði, umsýsLu, áLitamáLum og LikLega kærumáLum sem því hefði fyLgt."
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Undirritaður skilur ekki svar ráðuneytisins með fullri virðingu fyrir viðkomandi 
embættismanni sem hefur örugglega unnið marga vinnustundir við að smíða texta inn í 
frumvarpið. Vísar svarið til þess að okkar starfsemi falli ekki undir skilgreiningu laganna. Við 
erum ekki að óska eftir að sala á útilegubúnaði falli undir ný lög um ferðaávísanir heldur leiga 
á útilegubúnaði og göngubúnaði enda er viðkomandi rekstur sannanlega 
ferðaþjónusturekstur. Með sömu rökum og ráðuneytið notar mætti segja að leiga á bílum 
ætti ekki heyra undir frumvarpið þar sem bílaumboð eru til í landinu sem selja bíla. Einnig er 
ljóst er að margar bílaleigur leigja oftar en ekki GPS tæki, borð, stóla og jafnvel tjöld með 
sínum bílaleigubílum sem fellur undir skilyrði nýja frumvarpsins. Ef fyrirtæki hins vegar leigja 
einungis útilegubúnað þá eru þau ekki fullgildir meðspilarar meðal ferðaþjónustufyrirtækja 
og eiga ekki rétt á að bjóða íslendingum afslátt og pakkatilboð tengt umræddum 
ferðaávísunum.

Samkvæmt yfirlýstu ferli þá þarf Ferðamálastofa að samþykkja öll fyrirtæki sem munu geta 
tekið á móti ferðaávísunum í sumar. Okkur er því óskiljanlegt hvers vegna ekki er hægt að 
setja inn orðalag í frumvarpið sem heimilar ferðaþjónustufyrirtækjum sem leigja 
útilegubúnað til ferðamanna að taka á móti ferðaávísunum. Ekki eru mörg slík fyrirtæki í 
landinu og auðséð og auðkannað hvort að slík fyrirtæki séu á ferðinni þó að ekki liggi fyrir 
formleg leyfisveiting fyrir viðkomandi rekstur, þ.e. önnur leyfisveiting en rétt og eðlileg 
skráning fyrirtækis hjá fyrirtækjaskrá RSK.

Við viljum sjá breytingu á 1. gr. undirliggjandi frumvarps til laga um ferðaávísanir þar sem 
bætt verði við skilyrði fyrir móttöku ferðaávísana, dæmi: "Fyrirtæki í útleigu á útilegu- og 
göngubúnaði til ferðamanna, s.s. tjöldum, svefnbúnaði og matarbúnaði." Örugglega ekki 
eina útfærslan á texta sem möguleg er en með sambærilegum texta er mögulegt að ná yfir 
þá útleigustarfsemi sem sannanlega er tilkomin í landinu vegna aukins ferðamannastraums 
til landsins síðustu árin.

Á Bylgjunni í morgunútvarpi í dag 29. maí var haft eftir ferðamálaráðherra að markmið 
frumvarpsins væri að "Targeta" ferðaþjónustuna eða m.ö.o. að markmiðið væri að ná til 
ferðaþjónustufyrirtækja en ekki til bifreiðaverkstæða og því fögnum við þar sem við erum 
ferðaþjónustufyrirtæki sem frumvarpinu er ætlað að ná yfir.

Við viljum vera fyrirtæki sem getur boðið íslendingum upp á greiðslu með ferðaávísunum 
enda gæti viðkomandi upphæð í formi nokkurra ferðaávísana innan stórfjölskyldu greitt stórt 
hlutfall kostnaðar við útilegupakka fyrir 4 manna fjölskyldu sem á ekki tjald, húsbíl, hjólhýsi 
eða tjaldvagn og vill ekki leigja sér gistingu í fortjölduðu lúxustjaldi sem uppfyllir nú þegar 
skilyrði frumvarpsins.

Skorum við á atvinnuveganefnd að beita sér fyrir að okkar fyrirtæki og önnur sambærileg 
sem leigja út lausafjármuni/útilegubúnað/tjöld til ferðamanna falli undir þetta frumvarp sem 
liggur fyrir Alþingi. Tjaldið hefur verið ímynd ferðamennskunar í áratugi og því dapurt að slík 
þjónusta sé ekki með í vöruúrvalinu þegar landinn velur sér fyrirtæki fyrir sína ferðaávísun.
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