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Vísað er í erindi nefndasviðs Alþingis, sem barst með tölvupósti 10. maí sl. þar sem 
óskað var umsagnar Ferðamálastofu um frumvarp til breytinga á lögum um 
veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, um breytingu á lögum um aukatekjur 
ríkissjóðs og um breytingu á lögum um leigu skráningarskyldra ökutækja 
(ökutækjaleigur, tækifærisleyfi og rekstrarleyfi).

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu byggist það á tillögum OECD og 
birtar voru í skýrslu stofnunarinnar um samkeppnismat íslenskrar ferðaþjónustu og 
byggingaiðnaðar, dags. 10. nóvember 2020.

I skýrslu OECD koma fram margar góðar tillögur og ábendingar til úrbóta á sviði 
ferðaþjónustu og þá sérstaklega er varðar rekstur gististaða og veitingahúsa. Með öllum 
þeim ábendingum sem koma fram í skýrslu OECD verður ekki önnur ályktun dregin en 
að stofnunin telji að löggjöf um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 
sé orðin úrelt og þarfnist heildarendurskoðunar. Ferðamálastofa tekur undir það 
sjónarmið.

Starfsemi gististaða og veitingahúsa er umfangsmesti hluti ferðaþjónustunnar. Árið 
2019 störfuðu 10.700 starfsmenn hjá um þúsund fyrirtækjum sem samanlagt veltu 170 
milljörðum króna. Það er um helmingur umsvifa ferðaþjónustunnar að undanskildu 
fluginu. Heildareignir fyrirtækjanna námu 200 milljörðum króna. Fjöldi ferðamanna 
hingað til lands 2019 var rösklega tvær milljónir. Sú löggjöf sem nú er í gildi er að 
grunni samin árið 2007. Árið 2007 voru ferðamenn hingað til lands 485 þúsund. 
Núgildandi löggjöf er á margan hátt úrelt og tekur ekki mið af núverandi 
rekstrarumhverfi fýrirtækja í ferðaþjónustu. Þegar lögin voru samin var gisting 
ferðamanna að megninu til í hefðbundnum tveggja manna herbergjum á hótelum. Nú 
gistir meiri hluti ferðamanna að sumri í annars konar gistingu sem fullyrða má að 
þekktist vart árið 2007. Má þar nefna gistingu í bílum, í svefnskálum hostela og síðast 
en ekki síst fjölbreyttum gistimöguleikum deilihagkerfisins. Á sama tíma hafa einnig 
orðið miklar framfarir og breytingar í veitingamennsku með aukinni fjölbreytni og 
þjónustu.
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Það er mat Ferðamálastofu að þær breytingar sem lagðar eru til í ffamlögðu frumvarpi 
gangi of skammt til úrbóta á núverandi löggjöf og nær hefði verið að endurskoða 
löggjöfina í heild sinni og færa í nútímalegra horf. Kröfur ferðamanna eru sífellt að 
breytast og framboð og tegundir gististaða í sífelldri þróun. Löggjöfin þarf að taka mið 
að þessu. Hér á effir verða nefnd nokkur atriði er varða efnislegar athugasemdir við 
núverandi löggjöf og nauðsyn þess að endurskoða hana.

Núverandi stjómsýsla gistingar og veitinga er flókin og óskýr. Þar sem málefni veitinga- 
og gististaða heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti heyrir framkvæmdin 
undir dómsmálaráðuneyti, sem svo sýslumenn um land allt sinna. Hvert 
sýslumannsembætti er sjálfstætt og því getur framkvæmd verið með misjöfnum hætti, 
allt eftir stærð og umfangi hvers embættis.

Gisti- og veitingastaðir em órjúfanlegir þættir ferðaþjónustunnar og telur 
Ferðamálastofa mikilvægt að málefni þeirra, leyfisveitingar, eftirlit, viðurlög o.s.frv. 
þurfi að tengjast atvinnugreininni og stjómsýslu ferðaþjónustunnar beint. 
Ferðamálastofa telur að fagleg ábyrgð á leyfisveitingum eigi að heyra undir fagstofnun 
ferðamála, annað hvort beint með því að leyfisveitingar, effirlit og viðurlög færist til 
stofnunarinnar eða með því að ábyrgð ffamkvæmdarinnar og samræming þjónustunnar 
verði hjá Ferðamálastofu, stofnunar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, sem svo 
útvistar framkvæmdinni til sýslumannsembættanna. Ferðamálastofa myndi þá gæta 
samræmingar og eftirlits milli allra embætta og gæta þar með að því að framkvæmdin 
verði alls staðar sambærileg.

Ríkisstjómin hefur verið að beita sér fyrir endurskoðun regluverks í atvinnulífinu með 
einföldun og aukinni skilvirkni að markmiði. Með því að sameina leyfisveitingar undir 
hatti Ferðamálastofu eða færa ábyrgð ffamkvæmdarinnar undir stofnunina gefst kjörið 
tækifæri til einföldunar, samræmingar og aukinnar skilvirkni en mikilvægt er að 
framkvæmd leyfísveitinganna sé samræmd um allt land, jafnræðis gætt og að 
upplýsingar og tölffæði uppfýlli þarfír atvinnugreinarinnar. Eins og staðan er í dag em 
lítil tengsl við atvinnugreinina og erfítt er að fá áreiðanlegar upplýsingar um útgefín 
leyfi. Þá má einnig geta þess að æskilegt væri að samræma betur útgáfu rekstrarleyfa og 
starfsleyfa heilbrigðiseffirlits. Hugsanlega má einfalda þá framkvæmd.

Margir ferðaþjónustuaðilar em með blandaða starfsemi, t.d. gistiþjónustu ásamt 
ferðaskipulagningu eða afþreyingu. Samræming leyfísveitinga á eina hendi myndi gera 
hvort tveggja í senn, auðvelda leyfísumsóknaferlið og eftirlit með starfseminni.

A undanfömum ámm hafa orðið miklar breytingar er varða stafrænar lausnir í 
rekstrarumhverfi fýrirtækja í veitinga- og gistirekstri. Nú fer t.d. stór hluti sölunnar frarn 
í erlendum og innlendum sölusíðum á netinu. Margs konar aðrar tæknilausnir hafa 
komið fram sem gera fýrirtækjunum kleiff að auka sjálfVirkni, bæta framleiðni og efla 
þjónustu. Regluverkið þarf að taka tillit til þessa og má ekki takmarka möguleika til að 
notfæra sér kosti þessara lausna sér til hagsbóta.

I greinargerðinni með ffumvarpinu kemur fram að fýrirhugað sé að fella brott ákvæði er 
varða kröfur til opinberra gæðaúttekta. Ferðamálastofa telur óljóst hvað átt er við en 
telur að um sé að ræða ákvæði 3. gr. reglugerðarinnar um að rekstraraðilum gististaða 
sé óheimilt að auðkenna gististaði með stjömum eða öðmm merkjum sem gefa til kynna
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hvers konar gæðaflokkun nema að undangenginni formlegri gæðaúttekt þriðja aðila sem 
viðurkennd er af stjómvöldum. Ferðamálastofa telur að ekki eigi að fella ákvæðið brott 
þar sem engar reglur aðrar em til staðar um hvemig gististaðir stjömumerkja sig. Með 
stjömumerkingu er verið að koma á framfæri upplýsingum sem hafa áhrif á kauphegðun. 
Neytendavemd er sérlega mikilvæg í þessu sambandi. í mörgum öðmm löndum er 
stjömugjöf hluti opinberrar leiðbeiningar til neytenda og ef fella á út tilvísun í tilgreinda 
gæðaflokkun í þessu sambandi verður að vera skýrt hver merkingin er ef einstaka staðir 
ákveða að nota stjömugjöf. Kannski er það ekki núverandi reglugerðarákvæði sem er 
vandamálið heldur óskýr stjómsýsla sem hefur eftirlit með efndum. Sýslumenn hafa 
ekki séð ástæðu til að framfylgja þessu ákvæði reglugerðarinnar. Ferðamálastofa vekur 
athygli á að um alllangt skeið hefur verið við lýði opinbert stjömuflokkunarkerfí undir 
merkjum Vakans, gæðakerfis ferðaþjónustunnar.

Nauðsynlegt er að efla söfnun áreiðanlegra gagna um rekstur gististaða og veitingahúsa. 
Líklega er ekkert sem getur betur upplýst um þróun og viðgang ferðaþjónustunnar hér á 
landi en ítarlegar upplýsingar um hvemig ferðamenn fara um landið. Með 
kerfisbundinni söfnun slíkra upplýsinga má greina þjóðemi, dvalartíma á hverjum 
áfangastað, efnahagslega viðkomu og fleira. Margar aðrar þjóðir hafa náð langt í söfnun 
slíkra upplýsinga og þá með stafrænum hætti. Gistináttatalning Hagstofunnar hefur að 
einhverju leyti reynt að þjóna þessu en það má gera miklu betur. Við endurskoðun 
löggjafar um gististaði og veitingamennsku þyrfti einnig að líta til þessa mikilvæga 
máls.

Virðingarfyllst,
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