
,,Ég bókaði allt sjálf(ur)........ 
og það var mikið ódýrara“

Kynning á nýrri löggjöf um Ferðamálastofu og 
pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun

19. nóvember 2018



Lög um Ferðamálastofu nr. 96/2018
Hlutverk – leyfismál – öryggismál – eftirlit og viðurlög

Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 
95/2018

Réttindi farþega – skyldur seljenda – tryggingar – Eftirlit og 
viðurlög



Ástæða lagabreytinganna

Tilskipun ESB um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun
Aukin neytendavernd

Núverandi hugtök ekki í samræmi við tilskipunina

Óánægja með fyrirkomulag trygginga vegna sölu alferða

Óskilvirk viðurlög vegna leyfismála

Aukin áhersla á öryggismál



Hvað þýða breytingarnar í reynd?

Ný hugtök

Breytingar varðandi leyfisskyldu

Breytingar á tryggingarfyrirkomulaginu

Aukin neytendavernd

Skylda til að gera öryggisáætlanir

Viðurlög aukin



Umfjöllunarefnið

Öryggisáætlanir

Leyfismál og ný hugtök

Tryggingarvernd

Aukin neytendavernd

Hagnýt atriði og spurningar



Öryggismál
Hólmgeir Þorsteinsson



Öryggisáætlanir – fyrst þetta!!!

https://www.instagram.com/p/BqIZV6AAXaE/

https://www.instagram.com/p/BqIZV6AAXaE/


Skylda til að gera öryggisáætlanir

Öryggisáætlanir fela í sér eftirfarandi:
– Áhættumat

– Verklagsreglur

– Viðbragðsáætlun

– Atvikaskýrslu



Öryggisáætlanir

•Allir sem framkvæma skipulagðar ferðir á Íslandi verða 
að hafa skriflegar öryggisáætlanir

• Íslenskir sem erlendir aðilar

•Á íslensku og ensku



Öryggisáætlanir

• Óheimilt er að bjóða og/eða selja ferð nema öryggisáætlun 
liggi fyrir

• Ferðamálastofa hefur heimild til að kalla eftir 
öryggisáætlunum – ef ábótavant þá:
– Veita 14 daga lágmarksfrest til úrbóta 

– Leggja á dagsektir 

– Fella niður leyfi



Öryggisáætlanir

• Í fyrstu umferð (fyrir lok árs 2018):
– Setja saman ráðgjafahóp – samstarf við hagsmunaaðila undir 

forystu FMS

– Nýta þau gögn sem til eru – Vakinn og leiðbeinandi reglur um 
öryggismál ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda

– Einfaldleiki – sérstaklega fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki

– Uppfæra heimasíður FMS
• Eyðublöð og upplýsingabæklingur



Öryggisáætlanir

• Í annarri umferð (2019):
– Samstarf við aðrar stofnanir s.s. Vinnumálastofnun vegna erlendra 

aðila

– Eftirlitlit og eftirfylgni með framkvæmd laganna

– ?? Skráning leiðsögumanna í gagnagrunn ?? (Ný-Sjálenska leiðin)



Öryggisáætlanir - vinnuhópur

• Ferðamálastofa

• Lögreglan á suðurlandi

• Félag leiðsögumanna

• Landsbjörg

• SAF



Öryggisáætlanir - áhættumat
Mikilvægt er að meta alvarleika og líkur. Það er gert með því að smella á viðkomandi reit og velja þar tölugildi 1-3. Áhættugildið reiknast sjálfkrafa.

Rauður litur í reitnum Áhættugildi  þýðir að áhættan sé óásættanleg og grípa þurfi til aðgerða.

Gulur litur í reiknum Áhættugildi  þýðir að það er áhætta til staðar sem þarfnast skoðunnar.

Grænn litur í reitnum Áhættugildi  þýðir að áhættan er lítil sem engin og engra aðgerða þörf.

Dags Þjónusta / vara Ábyrgðaraðili

1. júní 2015 Golden Circle Anna Önnudóttir

Hætta Lýsing áhættu Stýringar sem eru til staðar Alvarleiki Líkur Áhættugildi Aðgerðir

Hiti eða kuldi Bruni þegar stigið er í hver á Geysissvæðinu Girðingar og merkingar á svæðinu 2 2 4 Já

Fall Fall eða hrösun á göngustíg  við Gullfoss Leiðbeiningar leiðsögumanns til farþega 2 2 4 Já

Týnast Farþegi gleymist á viðkomustað Leiðsögum telur farþega á viðkomust. 2 1 2 Nei

0

0

0

(Bætið við l ínu með því að hægri-smella á l ínu hér fyrir ofan og velja "Insert")

1 - Lítill Óþægindi eða litlir áverkar, skrámur eða rispur Skrá til hvaða aðgerða er gripið, hver

2 - Meðal Áverkar sem ganga til baka, þörf á læknisþjónustu er framkvæmdaraðilinn, hvað er gert, 

3 - Mikill Lífshætta og alvarlegir og varanlegir áverkar hvenær og af hverjum.

1- Litlar Litlar líkur á atviki, gerist sjaldan

2 - Meðal Getur gerst en ekki oft

3 - Miklar Miklar líkur á atviki, gerist oft

Áhættugildi 1-2 Áhætta viðunandi - ekki þörf fyrir aðgerðir

Áhættugildi 3-4 Skoða áhættu 

Áhættugildi 5-9 Óviðundandi - úrbóta þörf

 

Líkur

Áhættugildi

AðgerðirAlvarleiki

Áhættumat  - eyðublað: Áhættuskrá og aðgerðir 



Öryggisáætlanir
Verklagsreglur

Dæmi um verklagsreglur fyrir gönguferðir í þéttbýli 
 

Eftirfarandi dæmi á almennt við um gönguferðir í þéttbýli, áríðandi er að fara yfir þær gönguleiðir sem 
fyrirtækið býður og laga verklagsreglurnar að þeim, svipað og gert er í dæmi um áhættumat.  
 
Búnaður:  

 GSM sími.  

 Léttur sjúkrapoki/taska með plástrum, teygjubindi, sótthreinsandi og verkjatöflum.  

 Lítið gjallarhorn ef við á, t.d. stór hópur, gengið um svæði þar sem er hávaði frá umhverfi.  

 Viðbragðsáætlun.  
 
Þekking og færni starfsmanna:  

 Leiðsögumaður hefur góða þekkingu á leiðinni sem gengin er og hefur farið hana nokkrum 
sinnum við mismunandi aðstæður.  

 Leiðsögumaður hefur reynslu og eða viðeigandi menntun í leiðsögn og hópstjórn.  

 Leiðsögumaður er með gilt skyndihjálparskírteini frá viðurkenndum aðila.  
 
Við upphaf ferðar:  

 Lýsa leiðinni sem að fara á  
o vekja athygli á varasömum stöðum ef við á  
o gera grein fyrir salernisúrræðum  
o lengd ferðar  
o gæta þess að þátttakendur séu ekki fleiri en reglur fyrirtækisins segja til um.  

 Fara yfir reglur í gönguferðinni,  
o halda hópinn  
o hegðun gagnvart annarri umferð, t.d. á þröngum á gangstéttum og gangstígum*  
o hvernig farið er um svæði sem mögulega eru varasöm  
o hvernig fer hópurinn yfir umferðaræðar  
o eru þátttakendur sem ekki eru vanir hægriumferð  
o eru þátttakendur með skerta hreyfifærni, sjón, heyrn  
o eru ung börn í hópnum sem þarf að gæta sérstaklega að.  

 Fara yfir að skófatnaður og annar búnaður þátttakenda sé í samræmi við aðstæður.  

 Ef ísing eða svell er á leiðinni eru gestum boðnir léttir mannbroddar (teygjur/gormar).  
 
Á meðan að á ferð stendur:  

 Fylgjast með að enginn heltist úr lestinni,  
o slá tölu á hópinn þegar stoppað er  
o gæta þess að allir taki eftir þegar lagt er af stað eftir stopp.  

 
Hafa sérstaklega í huga:  

 Færð á veturna:  
o Ísingu, snjó, krap, klaka, svell og ruðninga. 
o Yfirfara leiðina áður en lagt er af stað og breyta í samræmi við reglur fyrirtækisins ef 

nauðsyn krefur.  
 
*Hópur sem gengur í hnapp á gangstétt getur t.d. valdið öðrum hættu með því að skapa ekki svigrúm til að mætast 

með eðlilegum hætti.  
 
Verklagsreglur skal yfirfara árlega og oftar komi upp atvik sem gefa tilefni til þess. 



Öryggisáætlanir
Viðbragðsáætlun

Verklagsregla og viðbragðsáætlun 
geta t.d. myndað framhlið og bakhlið 
skjals sem leiðsögumenn hafa 
meðferðis í öllum sínum ferðum.



Öryggisáætlanir - Atvikaskýrsla



Öryggisáætlanir – að lokum
• Gæðastjórnunartæki
• FMS vonast eftir góðu samstarfi við greinina
• Senda ábendingar og fyrirspurnir til FMS
• Samstarfsverkefni stofnana og hagsmunaðila s.s.

– Vinnumálastofnun
– SAF
– Félag leiðsögumanna
– Lögreglan
– Landsbjörg
– Menntastofnanir



Leyfismál og ný hugtök
Erla Sigurðardóttir



Leyfi og skráningarskylda

• Leyfi sem ferðaskrifstofa

• Leyfi sem ferðasali dagsferða

•Upplýsingamiðstöðvar áfram skráningarskyldar



Hvað verður um núverandi leyfi?

• Ferðaskrifstofur 

–Þurfa ekki að sækja um nýtt leyfi

–Kynna sér vel

• rýmkað hugtak um pakkaferðir

• nýtt hugtak um samtengda ferðatilhögun



Hvað verður um núverandi leyfi?

• Ferðaskipuleggjendur
– Endurskilgreina starfsemi og sækja um nýtt leyfi fyrir 1. 

mars 2019,
– Starfsemi  ræður hvort sækja þarf um sem ferðasali 

dagsferða eða ferðaskrifstofa
– Ekki umsóknargjald til 1. mars

• önnur gjöld ef við á



Hvað verður um núverandi leyfi/
skráningu?

•Bókunarþjónustur – ekki lengur til
– Endurskilgreina starfsemi og sækja um nýtt leyfi fyrir 1. 

mars 2019,
– Starfsemi ræður hvort sækja þarf um sem ferðasali 

dagsferða eða ferðaskrifstofa
– Ekki umsóknargjald til 1. mars

• önnur gjöld ef við á



Ný auðkenni



Leyfi - Ferðasali dagsferða

• Aðili sem, hvort sem er að eigin frumkvæði eða eftir beiðni 
viðskiptavinar, setur saman, býður fram eða selur í atvinnuskyni til 
almennings skipulagðar ferðir sem falla ekki undir lög um pakkaferðir 
og samtengda ferðatilhögun.

• Má með öðrum orðum bara sýsla með dagsferðir
< 24 klst. og ekki gisting.



Leyfi - Ferðaskrifstofa

• Aðili sem setur saman, býður fram, selur pakkaferðir eða 
hefur milligöngu um sölu samtengdrar ferðatilhögunar í 
atvinnuskyni, hvort sem er að eigin frumkvæði eða eftir 
beiðni viðskiptavinar, innan lands eða erlendis.

• Má auk þess veita alla sömu þjónustu og ferðasali 
dagsferða.



Nýtt hugtak
Seljandi

• „Seljandi“ er yfirheiti yfir þá sem í atvinnuskyni gera 
samninga um pakkaferðir og/eða samtengda 
ferðatilhögun.

•Undir hugtakið heyra: Skipuleggjendur, smásalar og 
þeir sem hafa milligöngu um STF 

• þarf leyfi sem ferðaskrifstofa



Nýtt hugtak 
Skipuleggjandi

•„Skipuleggjandi“ er seljandi sem setur saman eða 
býður til sölu pakkaferð, hvort sem er milliliðalaust 
eða fyrir tilstilli annars, eða seljandi sem sendir 
upplýsingar um ferðamann til annars seljanda.

•þarf leyfi sem ferðaskrifstofa



Nýtt hugtak –
Smásali

• „Smásali“ er seljandi, annar en skipuleggjandi, sem 
selur eða býður til sölu pakkaferð sem skipuleggjandi 
setur saman

•þarf leyfi sem ferðaskrifstofa



Ferðatengd þjónusta
a. Flutningur farþega í lofti, á vegum, sjó, ám og vötnum

b. Leiga ökutækja bifreiðar og bifhjól

c. Gisting sem ekki er í eðlilegum tengslum við flutning eða 
búsetu

d. Önnur þjónusta sem ekki er í eðlilegum tengslum við a.-c., 
svo sem miði á tónleika, íþróttakappleik eða í skemmtigarða, 
skoðunarferðir, heilsumeðferðir (spa, detox o.s.frv.), 
tungumálanámskeið, skíðapassi og leiga á íþróttatækjum



Pakkaferð (a)

Samsetning a.m.k. tveggja mismunandi tegunda 
ferðatengdrar þjónustu vegna sömu ferðar ef:

Þær eru settar saman af einum og sama seljanda, þ.m.t. að beiðni 
ferðamanns eða í samræmi við val hans, áður en einn samningur er 
gerður um alla þjónustuna 

eða



Pakkaferð (b)

Samsetning a.m.k. tveggja mismunandi tegunda 
ferðatengdrar þjónustu vegna sömu ferðar ef:

Þjónustan, óháð því hvort gerðir eru aðskildir samningar við hvern 
þjónustuveitanda er:

1. Keypt og valin á sama stað áður en ferðamaður samþykkir að greiða fyrir hana.

2. Boðin til sölu, seld eða krafist greiðslu fyrir hana á heildarverði.

3. Auglýst eða seld sem pakkaferð eða með hætti sem gefur slíkt til kynna.



Pakkaferð (b)

Samsetning a.m.k. tveggja mismunandi tegunda ferðatengdrar 
þjónustu vegna sömu ferðar ef:

Þjónustan, óháð því hvort gerðir eru aðskildir samningar við hvern þjónustuveitanda er:

4. Sett saman eftir að samningur er gerður og seljandi veitir ferðamanni rétt til að velja 
mismunandi tegundir ferðatengdrar þjónustu eða (gjafabréf)

5. Keypt af mismunandi seljendum með hjálp samtengdra bókunarferla á netinu þ.s. 
seljandinn, sem fyrsti samningurinn er gerður við, sendir nafn, greiðsluupplýsingar og 
netfang ferðamannsins til annars eða annarra seljenda og samningurinn er gerður við þá 
innan 24 klst. frá staðfestingu bókunar fyrstu ferðatengdu þjónustunnar.



Ekki pakkaferð

Það er ekki pakkaferð ef aðeins eitt eftirtalið,  flutningur, 
leiga ökutækja eða gisting er samsett með annarri þjónustu 
við ferðamenn ef sú þjónusta: 

a. Nemur minna en 25% af virði samsettu þjónustunnar og er ekki 
mikilvægur þáttur ferðar eða auglýst sem slík eða 

b. Er valin og keypt eftir að veiting ferðatengdu þjónustunnar er 
hafin



Ekki pakkaferð

• ferð styttri en 24 klst. – nema ef næturgisting er 
innifalin 

• ferð er tilfallandi, ekki í hagnaðarskyni og fyrir 
takmarkaðan hóp (allt þrennt verður að eiga við)

• ferð keypt í tengslum við atvinnurekstur kaupanda á 
grundvelli almenns samnings (rammasamnings)



Leyfisskylda

Aðilar sem setja saman, bjóða til sölu eða selja 

pakkaferðir
í atvinnuskyni þurfa alltaf leyfi sem 

ferðaskrifstofa
Skipuleggjandi

Smásali



Samtengd ferðatilhögun

A.m.k. tvær mismunandi tegundir ferðatengdrar þjónustu, keyptar 
vegna sömu ferðar af mismunandi ferðaþjónustuveitendum:

• Er ekki pakkaferð

• Gerðir eru aðskildir samningar við hvern ferðaþjónustuveitanda 
fyrir sig, og 

• Fyrsti seljandinn hefur milligöngu um: 



Samtengd ferðatilhögun (a)

A.m.k. tvær mismunandi tegundir ferðatengdrar þjónustu, keyptar vegna 
sömu ferðar af mismunandi ferðaþjónustuveitendum, aðskildir 
samningar við hvern ferðaþjónustuveitanda og fyrsti seljandinn hefur 
milligöngu um: 

Að ferðamenn velji og greiði sérstaklega fyrir hverja tegund ferðatengdrar 
þjónustu við einstaka heimsókn eða samskipti á sölustað hans.



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök 
heimsókn“ á eða samskipti við „sölustað“ 

Ferðaskrifstofa, sem er ekki á netinu, „hefur milligöngu um“ önnur kaup meðan á einstakri
heimsókn á eða samskiptum við sölustað stendur



Samtengd ferðatilhögun b

A.m.k. tvær mismunandi tegundir ferðatengdrar þjónustu, keyptar vegna 
sömu ferðar af mismunandi ferðaþjónustuveitendum, aðskildir 
samningar við hvern ferðaþjónustuveitanda og fyrsti seljandinn hefur 
milligöngu um: 

• Með markvissum hætti, öflun a.m.k. einnar tegundar ferðatengdrar 
þjónustu til viðbótar frá öðrum seljanda, þar sem samningur við þann 
seljanda er gerður innan 24 klst. frá staðfestingu bókunar fyrstu ferðatengdu 
þjónustunnar. 



Samtengd ferðatilhögun (b): „með 
markvissum hætti“

Eftirásala „með markvissum hætti“ með „sölutilboði“ í gegnum djúptengil

Þegar ferðamaðurinn fær staðfestingu á bókun fyrstu ferðatengdu 
þjónustunnar (með tölvupósti eða á sambærilegan hátt) er honum 
boðin til sölu ferðatengd þjónusta til viðbótar með tengli á 
raunverulegt „sölutilboð“.

Með því að smella á djúptengilinn fyrir fyrsta 
hóteltilboðið við Park Plaza in Westminster Bridge
fær ferðamaðurinn bókanlegt hóteltilboð.



Samtengd ferðatilhögun (b): „með 
markvissum hætti“

• Ferðaskrifstofa, sem er ekki á Netinu, notar bækling til að „hafa milligöngu“ um önnur kaup (innan 24 
klukkustunda) „með markvissum hætti“



Ekki samtengd ferðatilhögun

Það telst ekki samtengd ferðatilhögun ef aðeins ef aðeins 
eitt eftirtalið,  flutningur, leiga ökutækja eða gisting er 
sett saman með annarri þjónustu við ferðamenn ef sú 
þjónusta: 

a. Nemur minna en 25% af samanlögðu virði þjónustunnar og 
er ekki mikilvægur þáttur ferðar eða auglýst sem slík 



Leyfisskylda

Þeir sem hafa milligöngu um sölu 

samtengdrar ferðatilhögunar
í atvinnuskyni þurfa alltaf leyfi sem 

ferðaskrifstofa



Stutt kaffihlé



Tryggingarvernd
Nanna D. Björnsdóttir



Helstu breytingar /nýmæli

• Skipuleggjendur og smásalar leyfis- og tryggingarskyldir

• Seljendur sem hafa milligöngu um SF verða 
tryggingarskyldir

• Tilkynningarskylda v. aukinna umsvifa

•Heimild til hækkunar/lækkunar

•Aukin viðurlög 



Pakkaferðir

• Tryggingaverndin að mestu óbreytt > allar greiðslur
– Skipuleggjandi/ smásali sem býður til sölu eða selur pakkaferðir til ferðamanna hér 

á landi skal hafa tryggingu fyrir endurgreiðslu þeirra greiðslna sem greiddar hafa 
verið fyrir pakkaferð sem ekki er framkvæmd í samræmi við samning og til 
heimflutnings ferðamanns sé farþegaflutningur hluti pakkaferðar, komi til gjaldþrots
eða rekstrarstöðvunar skipuleggjanda eða smásala.

• Tryggingarverndin er óháð búsetu ferðamanna, brottfararstað 
sölustað pakkaferðarinnar og staðsetningu þess sem sér um verndina



Samtengd ferðatilhögun 

• Seljendur sem hafa milligöngu um SF verða 
tryggingarskyldir
– Seljendur sem hafa milligöngu um sölu samtengdrar ferðatilhögunar skulu 

hafa tryggingu fyrir endurgreiðslu allra greiðslna sem þeir taka við frá 
ferðamönnum ef ferðatengd þjónusta sem er hluti af samtengdri 
ferðatilhögun er ekki veitt vegna gjaldþrots eða rekstrarstöðvunar seljanda. 

• Ef seljandi er sá aðili sem er ábyrgur fyrir flutningi farþega, 
skal tryggingin einnig ná yfir heimflutning



Samtengd ferðatilhögun - Dæmi

Viðskiptavinur kaupir 2 flugmiða til 
útlanda á vefsvæði flugfélags. Með 

staðfestingunni kom boð um að 
bóka hótel í gegnum link á 

hótelbókunarsíðu. 

Viðskiptavinurinn bókaði 
hótelherbergi á síðunni innan 24 

klst

Á meðan viðskiptavinurinn er í 
ferðinni fer flugfélagið í 

greiðsluþrot og flugið heim fellur 
niður. 

Hér er um 
tryggingarskylda 

samtengda ferðatilhögun 
að ræða og því fellur 

heimflutningurinn undir 
tryggingarverndina sem 

flugfélaginu bar skylda til 
að hafa.

Þegar viðskiptavinurinn fær 
linkinn fyrir hótelpöntunina 

þá ber að upplýsa hann á 
skýran og áberandi hátt að 

flugið og hótelið sé ekki 
pakki og að flugfélagið muni 

ekki hafa afskipti af því ef 
einhver vandkvæði verða í 

sambandi við hótelið.



Samtengd ferðatilhögun - Dæmi

Keypt er hótelgisting. 
Hótelið auðveldar kaup á 
aðgangi að golfvelli sem 

leiðir til að um  samtengda 
ferðatilhögun er að ræða. 

Hvað gerist ef hótelgistingin er greidd 
beint til hótelsins og golfið er greitt 
beint til golfklúbbsins við gjaldþrot 

hótelsins?

Tryggingarskyldan nær aðeins til 
greiðslna sem greiddar eru til 

hótelsins. Tryggingarskyldan nær því 
aðeins til endurgreiðslu fyrir 

hótelgistinguna en ekki til golfsins þar 
sem gjaldþrot hótelsins hefur ekki 

áhrif á þann þjónustuþátt.



Tilkynningarskylda v. aukinna umsvifa

• Skylt er að tilkynna Ferðamálastofu ef fyrirsjáanlegt er að 
tryggingarskyld umsvif verði umtalsvert meiri á yfirstandandi 
ári en gögn sem lágu til grundvallar ákvörðun um fjárhæð 
tryggingar gáfu til kynna.

• Ferðamálastofu þá heimilt að hækka fjárhæð tryggingar. 
• Ef tímabundin aukin umsvif hægt að sækja um að fá þau 

undanskilin við útreikning næsta árs



Heimild til lækkunar v. samdráttar

• Ferðamálastofu er heimilt að lækka tímabundið 
tryggingarfjárhæð vegna tímabundins samdráttar í 
rekstri. Skipuleggjandi skal senda Ferðamálastofu 
rökstudda beiðni um tímabundna lækkun



Útreikningur og form trygginga

• Verið að skoða hvort breyta eigi tryggingarútreikngnum

• Form trygginga óbreytt

– Innstæður

– Bankaábyrgðir

– Tryggingar Vátr.félaga.



Aukin viðurlög

• Ferðamálastofa getur krafið leyfisskylda aðila um þau gögn sem 
stofnunin telur nauðsynleg til að leggja mat á fjárhæð tryggingar

• Ferðamálastofa getur lagt dagsektir á aðila sem fara ekki að ákvæðum 
VII. kafla eða ákvörðunum Ferðamálastofu.
• Dagsektir geta numið frá 50 þús. kr. til 500 þús. kr. á dag.

• Ferðamálastofu er jafnframt heimilt að birta á vef sínum lista yfir 
leyfisskylda aðila með fullnægjandi tryggingar skv. VII. kafla.



Aukin neytendavernd og 

hagnýt atriði
Helena Þ. Karlsdóttir



Upplýsingaskylda

• Upplýsingaskylda seljanda áður en samningur er gerður
– Staðlað upplýsingablað á sérstöku formi um eðli ferðar, réttindi, 

ábyrgð á framkvæmd ferðar og tryggingarvernd

– Sömu upplýsingar veittar á öllu EES-svæðinu og á sama formi

– Pakkaferðir
• https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda

– Samtengd ferðatilhögun
• https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-samtengdrar-ferdatilhogunar

https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda
https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-samtengdrar-ferdatilhogunar


Sýnishorn frá Apollo

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/log2018/skilgr/apollo-skjema_01_b_pakkreiser.pdf

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/log2018/skilgr/apollo-skjema_01_b_pakkreiser.pdf


Upplýsingaskylda

• Upplýsingar um Pakkaferð

– Veittar áður en pakkaferðarsamningur er gerður
• Vissar upplýsingar eru óaðskiljanlegur hluti samnings og óbreytanlegar
• https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda

– Innihald pakkaferðasamnings
• Samningur/staðfesting á varanlegum miðli
• https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda

– Veittar áður en ferð er farin
• https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda

https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda
https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda
https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/page/stodlud-upplysingablod-vegna-pakkaferda


Breyting, framsal, afpöntun

•Breytingar á pakkaferð
• Almennar breytingar

• Verðbreytingar

• Framsal, afpöntun og aflýsing og riftun pakkaferðar

•Ábyrgð á bókunarskekkjum



Framkvæmd ferða

• Framkvæmd pakkaferða
– Ferð skal vera í samræmi við samning

– Skipuleggjandi og smásali ábyrgir fyrir framkvæmd ferðar

– Réttur til aðstoðar

– Vanefnd á framkvæmd ferðar skal bæta

• . Samtengd ferðatilhögun: 
– hver þjónustuveitandi ber ábyrgð á sinni þjónustu. 



Hjálpartæki

https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/extras/litli-

leidsogumadurinn

https://www.ferdamalastofa.is/is/moya/extras/litli-leidsogumadurinn


,,Ég bókaði allt sjálf(ur)........ 
og það var mikið ódýrara“



Starfsfólk leyfismála hjá 

Ferðamálastofu

elin@ferdamalastofa.is erla@ferdamalastofa.is helena@ferdamalastofa.is holmgeir@ferdamalastofa.is nanna@ferdamalastofa.is

mailto:elin@ferdamalastofa.is
mailto:erla@ferdamalastofa.is
mailto:helena@ferdamalastofa.is
mailto:elrla@ferdamalastofa.is
mailto:nanna@ferdamalastofa.is


Takk fyrir okkur

Frekari upplýsingar má nálgast á 

www.ferdamalastofa.is og hjá 

Neytendastofu

http://www.ferdamalastofa.is/

