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1

INNGANGUR

Ferðaþjónusta er ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi og innviðir ferðaþjónustunnar afar mikilvægur
þáttur í þjónustu við ferðamenn. Ein af meginstoðum ferðaþjónustu eru samgöngur á milli staða og
aðgengi að vinsælum áfangastöðum. Með ferðaþjónustu fylgir að sinna allri þjónustu við ferðamenn
og koma til móst við allar þarfir og kröfur þeirra. Hluti af ferðaþjónustu er því að sinna þörfum
ferðamanna hvað varðar aðgengi að salernum bæði á ferð um landið og þegar staldrað er við á
áfangastöðum/ferðamannastöðum. Víða er ferðamanna aðgengi að salernisaðstöðu takmarkað og
mörg af þeim salernum sem ferðamenn nota á leið sinni um landið er að finna á þjónustustöðum svo
sem matsölustöðum, söluturnum og gistiheimilum o.fl. auk ferðamannastaða. Ekki er hægt að
skilgreina salerni á þess háttar þjónustueiningum sem almenningssalerni, þar sem salerni á
þjónustustöðum eru til að þjónusta viðskiptavina þeirra rekstrareininga sem þar er í boði. Salerni á
ferðamannastöðum eru hinsvegar öllum opin sem viðkomandi ferðamannastað sækja og eru sum hver
opin þar allan sólarhringinn. Þjónustustaðir eru hinsvegar opnir til að veita sína þjónustu á
skilgreindum opnunartímum og eru yfirleitt lokaðir um kvöld og nætur, og einnig getur opnunartími
þeirra verið árstíðabundinn. Það má því segja að einu almenningssalernin sem opin eru almenningi,
óháð því hvort þjonusta er keypt á þeim stað, eru á nokkrum ferðamannastöðum um landið. Ef horft
er til eðlilegrar þarfar hvers heilbrigðs einstaklings að þurfa að komast á klósett ca 3ja tíma fresti er
ljóst að bæta þarf aðgengi almennings að almenningssalernum árið um kring við þjóðvegi landsins og
á ferðamannastöðum.
Reynsla ferðaþjónustunnar undanfarin ár hefur sýnt að hinn hraði og mikli vöxtur í fjölda ferðamanna
kallar á skjótar aðgerðir á vissum sviðum. Þar á meðal þykir orðið brýnt að bæta salernisaðstöðu fyrir
ferðamenn víða um land, bæði í þéttbýli og á fjölmennum ferðamannastöðum.
Stjórnstöð ferðamála óskaði eftir ráðgjöf EFLU varðandi umfang á þörf á salernisaðstöðu um landið og
forgangsröðun staða þar sem nauðsynlegt þykir að fjölga salernum fyrir ferðamenn til að geta með
betri hætti tekið á móti þeim mikla fjölda ferðamanna sem búist er við á komandi árum. Ljóst er að
mismunandi staða innviða, umfang ferðaþjónustu og skipulagsmála á hverjum stað og mismunandi
eignarhald á ferðamannastöðum og landi þar við kallar á sérstaka nálgun fyrir hvern stað. Þar af
leiðandi er ekki raunhæft að ætla að leysa þennan vanda fyrir allt landið í einum áfanga en vinna EFLU
miðar að því að hægt sé að forgangsraða þeim stöðum á landinu þar sem mikilvægast þykir að fjölga
salernum. Þannig verði lögð áherslu á að bæta salernisaðstöðu á völdum stöðum sem fyrst þar sem
skipulagsmál og eignarhald heimila skjótar aðgerðir og eða innviðir og ferðaþjónusta heimilar sértækar
aðgerðir.
Gerðar voru þrjár skýrslur er varða salernisaðgengi ferðamanna um landið en verkefninu var skipt upp
í eftirfarandi áfanga;




Ástandsgreining: Greining á stöðu salernismála á ferðamannastöðum og aðgengi að salernum
meðfram þjóðvegi 1.
Þarfagreining: Forgangsröðun ferðamannastaða, fjöldi salerna sem þarf á hverjum stað og
kostnaðarmat.
Rekstrarform: Rekstur og rekstrarform salerna á ferðamannastöðum og meðfram þjóðvegi 1.
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Ástandsgreining salernisaðstöðu á ferðamannastöðum

2.1

Aðferðarfræði

Til að afla upplýsinga um stöðu mála á ferðamannastöðum víða um land var ákveðið að eiga samtöl
við starfsfólk innan ferðaþjónustunnar sem hefur persónulega reynslu af þessum stöðum og
heimsækir þá mjög reglulega. Í mars og apríl 2016 var haft samband við leiðsögumenn, rútubílstjóra,
fulltrúa þjóðgarða, fulltrúa sveitarfélaga og fleiri sem hafa ólíka aðkomu að viðfangsefninu til að afla
upplýsinga um ástand og stöðu salernismála á ferðamannastöðum um land allt. Alls var rætt við
rúmlega 50 aðila í þessum tilgangi.
Fengnar voru tölur um fjölda ferðamanna á hverjum stað og eftir samtöl við aðila innan
ferðaþjónustunnar og fulltrúa sveitarfélaga voru ferðamannastaðir greindir í fjóra flokka eftir því
hversu gott eða slæmt ástand salernisaðstöðu var metið á hverjum stað.






2.2

Í lagi eru staðir þar sem viðunandi salernisaðstaða er fyrir hendi og hún annar þeim fjölda
gesta sem staðinn sækja.
Við þolmörk eru staðir þar sem viðunandi salernisaðstaða er fyrir hendi en hún nær varla að
anna þeim fjölda gesta sem að staðinn sækja.
Ábótavant er þar sem salernisaðstaða er til staðar en er ekki viðhaldið eða annar ekki þeim
fjölda gesta sem staðinn sækja. Einnig eru þetta staðir þar sem engin salernisaðstaða er fyrir
hendi en ekki jafn brýnt forgangsatriði að bæta úr að mati ferðaþjónustuaðila.
Slæmt ástand er þar sem engin salernisaðstaða er fyrir hendi en nauðsynlega vantar eða þá
að hún er svo fátækleg miðað við fjölda ferðamanna að úrbætur eru nauðsynlegar.

Niðurstöður ástandsgreiningar

2.2.1 Stöðukort
Til að sýna niðurstöður á sem skýrastan og einfaldastan hátt voru gerð þrjú kort sem sýna stöðu
salernismála á helstu ferðamannastöðum um allt land. Fyrsta kortið sýnir stöðuna á venjulegum
sumardegi þegar öll aðstaða er almennt opin og þjónusta til staðar. Seinni tvö kortin sýna stöðuna
utan hefðbundinna opnunartíma ferðamannastaða, að sumri til og um miðjan dag að vetri til. Kort
þessi má sjá á myndum 1 til 3.
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Mynd 1: Ástand salernismála á helstu ferðamannastöðum að degi til um sumar.

Mynd 2: Ástand salernismála á helstu ferðamannastöðum um miðnætti að sumri til.
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Mynd 3: Ástand salernismála á helstu ferðamannastöðum að degi til um vetur.
2.2.2 Staðir og svæði sem komu illa út
Einstakir staðir sem komu verst út, og viðmælendur voru sammála um að nauðsynlegt væri að ráðast
þar í úrbætur sökum aðstöðuleysis og fjölda gesta, voru;










Jökulsárlón
Goðafoss
Dettifoss
Seljalandsfoss
Grábrók
Látrabjarg
Hjálparfoss
Dyrhólaey
Kerið

Þrjú svæði með mikið aðdráttarafl voru nefnd sem svæði þar sem nauðsynlega þarf að byggja upp
salernisaðstöðu;




Snæfellsnes
Reykjanes
Austanvert Mývatnssvæðið

Leiðsögumenn og bílstjórar nefndu sérstaklega tvo kafla á þjóðvegi 1 þar sem enga salernisaðstöðu er
að finna en sárlega vantar;
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Höfn – Djúpivogur
Mývatn – Egilsstaðir

Aðrir ferðamannastaðir þar sem aðstaðan er lítil sem engin og þarfnast úrbóta, en eru ekki jafn
fjölsóttir og ofangreindir staðir eða vandræði á staðnum hafa ekki verið jafn mikil, eru;








Hengifoss
Helgustaðanámur
Borgarvirki
Aldeyjarfoss
Kolugljúfur
Glymur
Gjáin í Þjórsárdal
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3

Þarfagreining og kostnaðarmat

3.1

Aðferðarfræði

Í kjölfar ástandsgreiningar var hægt að forgangsraða ferðamannastöðum eftir alvarleika ástandsins og
þannig hjálpa til við ákvörðunartöku þegar kemur að fjármögnun og uppbyggingu á salernisaðstöðu.
Við forgangsröðun ferðamannastaða var horft til ýmissa atriða;





Fjöldi gesta
Heimsóknartímabil
Staðsetning
Viðkomutími

Til að geta með góðu móti áætlað þann fjölda salerna sem þarf á ferðamannastaði voru fengnar
upplýsingar um fjölda salerna á nokkrum fjölsóttum ferðamannastöðum á Íslandi þar sem salernisfjöldi
nær að mestu leyti að anna fjölda gesta. Við ákvörðun á fjölda salerna sem þarf til að anna þeim fjölda
gesta sem að ferðamannastaði sækja var meira horft til reynslu annara ferðamannastaða heldur en
lágmarkskröfur reglugerða.
Við kostnaðarmat á uppbyggingu salernisaðstöðu var notast við reynslutölur EFLU en EFLA hefur
komið að uppbyggingu salernisaðstöðu á nokkrum ferðamannastöðum á undanförnum árum. Allar
kostnaðartölur eru án virðisaukaskatts. Í töflu 1 eru nokkrar kennitölur sem byggja á reynslu EFLU og
nýtast við að áætla heildarkostnað á uppbyggingu salernisaðstöðu á ferðamannastöðum miðað við
nokkrar mismunandi forsendur.
Tafla 1: Kostnaður á hvert salerni.
Forsendur

Kostnaður á salerni [m.kr./salerni]

Lítið salernishús, engar veitur til staðar

10 - 14

Lítið salernishús, veitur til staðar

7 - 10

Stór salernisbygging, engar veitur til staðar

7 - 11

Stór salernisbygging, veitur til staðar

5-8

Upphæðirnar í töflu 1 eru fengnar út frá heildarkostnaði verkefna, allt frá undirbúningi og hönnun til
loka framkvæmda með öllum tilfallandi kostnaði. Miðast þetta við fullbúna salernisaðstöðu sem hægt
er að nota allt árið og uppfyllir allar hreinlætis- og hollustukröfur og kröfur byggingarreglugerðar.

3.2

Niðurstöður forgangsröðunar, þarfagreiningar og kostnaðarmats

Niðurstöður forgangsröðunar og kostnaðarmats má sjá í töflu 2. Horft var til þeirra þátta sem minnst
var á í kafla 3.1 og stöðunum raðað niður eftir mikilvægi þess að koma upp fullnægjandi og varanlegri
salernisaðstöðu. Fjöldi salerna miðast við að ekki sé tjaldað til einnar nætur heldur að salernisaðstaða
sé byggð upp þannig að hún geti annað og haldi í við spár um aukningu á fjölda ferðamanna á næstum
árum.
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Tafla 2: Forgangsröðun ferðamannastaða, fjöldi salerna og kostnaðarmat.
Nr.

Staður

1
2
3
4
5

Jökulsárlón
Goðafoss
Dettifoss
Seljalandsfoss
Grábrók
Gunnuhver og
6
Reykjanestá
7
Seltún
8
Krafla-Víti-Leirhnjúkur
9
Djúpalónssandur
10 Látrabjarg
11 Kerið
12 Borgarvirki
13 Aldeyjarfoss
14 Hengifoss
15 Kolugljúfur
16 Glymur
Samtals

Fjöldi ferðamanna 2015

Salernisþörf

Kostnaður

[fjöldi]

[milljónir kr.]

460.000
300.000
258.000
462.000
240.000

25-30
20-25
20-25
25-30
10-15

175-330
100-200
140-275
175-330
50-120

174.000

10-15

70-165

144.000
354.000
97.000
61.000
50 - 100 þús*
50 - 100 þús*
25.000
55.000
< 50.000*
< 50.000*

5-10
5-10
5-10
5
5
5
5
5
5
5
200

35-110
35-110
35-110
50-70
50-70
50-70
50-70
35-50
50-70
50-70
1.410-2.115

*Tölur áætlaðar af EFLU
Þeir ferðamannastaðir sem eru efst á blaði eiga það sameiginlegt að vera mjög fjölsóttir og innan
vinsælla ferðamannasvæða. Margir þeirra er orðnir að mikilvægum stoðum vetrarferðamennsku á
Íslandi og laða að sér ferðamenn allt árið. Fjórir af fimm efstu ferðamannastöðunum eru við þjóðveg
1 og hægt er að keyra að 10 efstu stöðunum á bundnu slitlagi að einum undanskildum, Látrabjargi.
Aðstaðan á þessum stöðum hefur ekki verið boðleg þeim fjölda gesta sem heimsækja staðina og á
næstu árum er gert ráð fyrir enn frekari fjölgun ferðamanna á Íslandi (Greining Íslandsbanka, 2016).
Því er nauðsynlegt að ráðast í uppbyggingu á þessum ferðamannastöðum sem fyrst.
Á nokkrum stöðum (t.d. Seltúni, Djúpalónssandi og Seljalandsfossi) er lágmarkssalernisaðstaða í boði
en annaðhvort annar hún engan veginn fjöldanum eða er bara opin yfir sumartímann, nema hvort
tveggja sé. Kostnaðarmatið miðast við að ný salernisaðstaða sé byggð upp frá grunni. Tölurnar í töflu
3 væri því hægt að lækka ef sú aðstaða væri nýtt áfram með nýrri aðstöðu. Athuga skal að stærð
salernisaðstöðu getur verið breytileg þegar áfangastaðir eru mjög nærri hvor öðrum því ef byggð er
upp mikil aðstaða á einum stað getur það komið til minnkunar á nálægum stöðum. Einnig skal athuga
að líklega verður víða byggð upp fjölbreyttari aðstaða en eingöngu salernisaðstaða en kostnaðarþáttur
salernisaðstöðunnar sem slíkrar ætti að haldast nokkurn veginn eins og hér kemur fram.
Í kostnaðartölunum er gert ráð fyrir að frárennsli sé meðhöndlað með rotþró og siturlögnum en frekari
hreinsun gæti þó verið nauðsynleg á viðkvæmum svæðum.
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Rekstur salernisaðstöðu

Uppbygging almenningssalernisaðstöðu er aðeins hluti þess verkefnis sem á eftir að leysa, rekstur á
salernisaðstöðu er kostnaðarsamur og hingað til hafa fáir viljað bjóða slíka þjónustu nema af illri
nauðsyn og þá oftast í tengslum við aðra þjónustu. Tölur frá rekstraraðilum salerna á
ferðamannastöðum sýna að heildarkostnaður við að reka salerni á ferðamannastað hleypur á
milljónum króna á ári hverju. Í töflu 3 má sjá reynslutölur til viðmiðunar um rekstrarkostnað salerna á
nokkrum gerðum ferðamannastaða en algengt er að kostnaður sé um 40-50 þús. krónur á mánuði per
salerni. Á bakvið þessar tölur er launakostnaður, kaup á hreinlætisvörum og aðföngum, tæming
rotþróa og ferðakostnaður til og frá salernisaðstöðunni þar sem það á við.
Tafla 3: Reynslutölur til viðmiðunar um rekstrarkostnað salerna á ferðamannastöðum. Fjölsóttir
(>100.000 gestir) og minna sóttir (<100.000 gestir) ferðamannastaðir.

Gerð
salernis

Ferðatími
fyrir starfsfólk
að salernum

Hlutfall
ferðakostnaðar af
heildar
rekstrarkostnaði
[%]

Fjölsóttur

Vatnss.

0

-

77

12

25-45

Fjölsóttur

Vatnss.

<15 mín

23

62

21

50

Fjölsóttur

Þurrs.

1 klst

63

29

29

40

Minna sóttur

Vatnss.

0

-

90

19

45

Minna sóttur

Vatnss.

1 klst

65

29

30

100

Ferðamannastaður

Hlutfall
launakostnaðar
við þrif af heildar
rekstrarkostnaði
[%]

Kostnaður á
hvern gest

Kostnaður á
salerni á
mánuði

[krónur]

[þús. krónur]

Tölurnar í töflu 1 eru eingöngu til viðmiðunar og til að gefa vísbendingu um stærðargráðu en
kostnaðurinn getur verið mjög breytilegur milli staða eftir fjölda ferðamanna, fjarlægð í þjónustuaðila
og rekstrarkostnaðs vatns- og rafmagnsveitu. Einnig hefur gæði aðstöðunnar og það þjónustustig sem
veitt er töluverð áhrif á rekstrarkostnað salernisaðstöðu.
Tafla 1 sýnir þó glöggt að launakostnaður við þrif og ferðakostnaður (þar sem það á við) er áberandi
stærsti hluti heildar rekstrarkostnaðar. Einnig sést greinilega hvernig kostnaður hækkar þegar
starfsfólk þarf að ferðast langar leiðir til að þjónusta salernin. Þá sýnir taflan hvernig fjölsóttir
ferðamannastaðir njóta stærðarhagkvæmni þar sem kostnaður er lægri á hvern gest. Þar sem margir
ferðamannastaðir eru eingöngu þjónustaðir yfir sumartímann, sér í lagi ferðamannastaðir fjarri byggð,
þá er einnig sýndur meðalkostnaður á hvert salerni á mánuði. Kostnaður á salerni er þó mjög
breytilegur og hækkar eftir því sem salerni á staðnum eru færri en að sama skapi lækkar hann ef þau
eru fleiri. Einnig er hagræði fólgið í því ef starfsfólk sem getur þjónustað salernisaðstöðuna er þegar til
staðar og ekki þarf að ráða verktaka til verksins.

4.1

Lög 20/2016

Í dag ber enginn ábyrgð á því að tryggja það að ferðamenn hafi aðgang að salernisaðstöðu. Hefur það
orðið þess valdandi að aðilar benda á hvern annan og hefur sú krafa orði sífellt háværari að ríkið skuli
koma að uppbyggingu og rekstri og tryggja þessa grunnþjónstu. Lög 20/2016 taka að hluta til á þessum
vanda. Samkvæmt þessum lögum mun ráðherra leggja fram á þriggja ára fresti stefnumarkandi
landsáætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum til næstu tólf ára. Innan þeirrar
landsáætlunar verður svo þriggja ára verkefnaáætlun og falla ferðamannastaðir í eigu hins opinbera,
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þ.m.t. innan þjóðlendna, sjálfkrafa undir þessar áætlanir. Ferðamannastaður sem ekki er í eigu hins
opinbera skal tilnefndur af því sveitarfélagi sem hann tilheyrir, sé vilji hjá sveitarfélaginu fyrir því að
ferðamannastaðurinn falli undir fyrrnefndar áætlanir. Þó þarf að fá samþykki landeiganda og semja
um vernd, uppbyggingu, viðhald og aðgengi ferðamanna. Ferðamannastaðir innan landsáætluninnar
sem njóta greiðsluþátttöku úr ríkissjóði skulu vera opnir gjaldfrálsri umferð almennings en landeiganda
er heimilt að taka gjald fyrir veitta þjónustu. Hvort aðgengi að salernisaðstöðu falli undir frjálsa umferð
eða veitta þjónustu verður að vera skýrt í samningum við landeigendur á hverjum ferðamannastað
fyrir sig.
Í lögunum segir að „landsáætlunin tekur til verndaraðgerða, öryggismála, uppbyggingar, eftirlits,
undirbúnings og reksturs staða, leiða og svæða og viðhalds innviða á ferðamannaleiðum,
ferðamannastöðum og ferðamannasvæðum í landinu“. Ólíkt Framkvæmdasjóði Ferðamannastaða er
því í þessum lögum heimild til að fjármagna rekstur innviða og fellur rekstur á salernisaðstöðu undir
þá skilgreiningu. Með þessum lögum er ríkið að koma til móts við kröfur ferðaþjónustuaðila um að
taka þátt í rekstri á grunnþjónustu á ferðamannastöðum og tekur á óvissu um umsjón
ferðamannastaða. Þó er ekkert í lögunum sem skyldar opinbera aðila til að bjóða upp á salernisaðstöðu
heldur er það verkefnisstjórn skipuð af ráðherra sem að leggur til hvort og þá með hvaða hætti ríkið
kemur að uppbyggingu og rekstri salernisaðstöðu á þeim ferðamannastöðum sem falla undir
landsáætlunina. Einnig er ljóst að í þeim tilfellum þar sem ekki nást samningar við landeigendur mun
ástandið ekki taka neinum breytingum.
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5

Samantekt

Við marga af helstu ferðamannastöðum landsins er salernisaðstaða mjög fátækleg og sumstaðar
hreinlega ekki til staðar. Þar sem hún er til staðar er hún oft á höndum einkaaðila sem bjóða upp á
salerni fyrir sína viðskiptavini, t.d. bensínsstöðvar, matsölustaðir og minjagripabúðir. Utan
hefðbundins opnunartíma, t.d. um nætur, á frídögum og á veturna er þessi aðstaða víða lokuð og
versnar þá aðgengi að salernum til muna.
Ný stefnumótandi landsáætlun er m.a. ætlað að taka á salernisvandanum og munu niðurstöður úr
fyrrnefndum skýrslum EFLU gagnast við gerð landsáætlunarinnar en í skýrslunum er að finna
upplýsingar um:
-

Ástand salernismála á ferðamannastöðum um allt land,
Salernisþörf og forgangsröðun á þeim stöðum þar sem þörfin er mest,
Kostnað við uppbyggingu salernisaðstöðu,
Rekstarkostnað salernisaðstöðu.

Við blasir að sú aðstaða sem þarf við marga ferðamannastaði er með öðrum brag en þekkst hefur á
Íslandi því ekki duga lengur lítil hús með nokkrum salernum heldur þarf stórar byggingar með mörgum
salernum. Ljóst er að auka þarf fjárframlög til uppbyggingar aðstöðu fyrir ferðamenn ef takast á að
leysa salernisvandann á næstu 2-3 árum en heildarkostnaður við uppbyggingu salerna við helstu
ferðamannastaði um allt land er á bilinu 1,5 – 2,1 milljarður króna. Rekstrarkostnaður er svo 40-50
þús. krónur á mánuði á hvert salerni. Afar brýnt er að flýta gerð áætlana um hvar eigi að leggja áherslu
á mikla aðstöðu við fyrir ferðamenn og hvar aðstaða eigi að vera minni. Einnig er brýnt að vanda
hönnun og skipulagningu staðanna því dýrt er að byggja upp með röngum hætti ef undirbúningur er
ekki vandaður.
Fyrir ítarlegi upplýsingar er vísað í skýrslur EFLU (EFLA, 2016a) (EFLA, 2016b) (EFLA, 2016c) (EFLA,
2016d).
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