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Öryggisáætlanir og rannsóknir.  

11. gr. 

     Hver sá sem hyggst framkvæma skipulagðar ferðir innan íslensks yfirráðasvæðis ber 

ábyrgð á því að útbúa skriflega öryggisáætlun fyrir hverja tegund ferðar, óháð því hvort 

viðkomandi selur ferðina beint til ferðamanns eða með milligöngu annars aðila. 

Öryggisáætlun skal ávallt vera til skrifleg á íslensku og ensku. Óheimilt er að bjóða til sölu, 

kynna eða miðla á nokkurn hátt slíkum ferðum ef öryggisáætlun liggur ekki fyrir. 

Öryggisáætlun felur í sér áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlun og atvikaskýrslu.  

     Áhættumat felur í sér mat á hugsanlegri áhættu tiltekinnar ferðar og skulu þátttakendur 

upplýstir á greinargóðan hátt um helstu áhættuþætti. Við skipulagningu ferðar skal áhættumat 

lagt til grundvallar við val á starfsmönnum, svo sem leiðsögumönnum, við tímasetningu 

ferðar, mat á ytri aðstæðum, val á tækjakosti o.s.frv.  

     Verklagsreglur skulu taka mið af áhættumati ferðar. Í þeim skulu m.a. koma fram 

upplýsingar um þekkingu, reynslu og kunnáttu starfsmanna sem annast ferðina og hvernig 

skuli bregðast við ef vá ber að höndum, þ.m.t. um hvernig fjarskiptum skuli háttað.  

     Viðbragðsáætlun skal taka mið af áhættumati og skal hún fela í sér lýsingu á viðbrögðum 

sem grípa skal til þegar hætta steðjar að eða slys verður.  

     Atvikaskýrsla felur í sér upplýsingar um atvik, þá sem lentu í viðkomandi atviki og 

hvernig brugðist var við tilteknu atviki.  

     Sá sem býður upp á skipulagðar ferðir innan íslensks yfirráðasvæðis ber ábyrgð á að 

uppfæra öryggisáætlun sína reglulega og jafnskjótt og tilefni er til.  

     Ferðamálastofa hefur eftirlit með því að öryggisáætlanir séu til staðar og séu uppfærðar 

eins og þörf er á. Ferðamálastofu er heimilt að kalla eftir öryggisáætlun. Ef öryggisáætlun 

reynist bersýnilega ófullnægjandi eða ekki hefur verið útbúin öryggisáætlun skal 

Ferðamálastofa veita aðila kost á að bæta úr innan hæfilegs frests sem skal að lágmarki vera 

14 dagar. Ef aðili bætir ekki úr innan frestsins er Ferðamálastofu heimilt að leggja á dagsektir 

skv. 20. gr. þar til úr er bætt.  

     Í reglugerð er heimilt að kveða nánar á um form og innihald öryggisáætlunar og um 

framkvæmd við yfirferð og eftirfylgni með öryggisáætlunum.  

 


