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1 INNGANGUR 

Í þessu riti eru settar fram niðurstöður fyrirtækjakönnunar sem gerð var í nóvember og desember 

2017. Könnunin var send um 900 fyrirtækjum sem talið er að starfi á Vesturlandi og rúmlega 280 

svör bárust. Það er gott svarhlutfall fyrir Vesturland þar sem þessi 900 eru um 90% fyrirtækja á 

Vesturlandi. Svörin endurspegla því þokkalega afstöðu fyrirtækja á Vesturlandi. 

Þegar svörin eru brotin upp eftir afmörkuðum landsvæðum Vesturlands eða atvinnugreinum eins 

og hér er gert er marktæknin þó alls ekki eins mikil og endurspeglar því ekki afstöðu þeirra hópa 

með marktækum hætti, þó svo hún gefi góðar vísbendingar fyrir mismunandi afstöðu eftir 

landshlutum og atvinnugreinum á Vesturlandi. 
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2 BAKGRUNNSBREYTUR 

 

Mynd 1: Þátttaka í fyrirtækjakönnun 2017 eftir atvinnugreinum. 
 Fjöldi svara 282. 

 

 

Mynd 2: Á hvaða landsvæði starfar fyrirtækið eða hefur mestan hluta starfsemi sinnar? 
Fjöldi svara var 284.   
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Mynd 3: Í hvaða sveitarfélagi starfar fyrirtækið eða hefur mestan hluta starfsemi sinnar? 
Fjöldi svara var 284.   

 

 

Mynd 4: Hvernig er eignarhaldi fyrirtækisins best lýst?  
Fjöldi svara var 275.   
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Mynd 5: Hvernig er eignarhaldi fyrirtækisins best lýst? 
Fjöldi svara var 28 í Dölunum, 111 á Snæfellsnesi, 95 í Borgarfirði og 41 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

Mynd 6: Hvaða ár fór rekstur fyrirtækisins af stað? 
Fjöldi svara var 28 í Dölunum, 103 á Snæfellsnesi, 88 í Borgarfirði og 36 á Akranesi og í Hvalfirði.  
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Mynd 7: Að hve miklu leyti hefur fyrirtæki þitt tekjur af ferðamönnum? 
Fjöldi svara var 282.   

 

 

Mynd 8: Að hve miklu leyti hefur fyrirtæki þitt tekjur af ferðamönnum? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 113 á Snæfellsnesi, 96 í Borgarfirði og 41 á Akranesi og í Hvalfirði.  
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Mynd 9: Að hve miklu leyti hefur fyrirtæki þitt tekjur af ferðamönnum? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 113 á Snæfellsnesi, 96 í Borgarfirði og 41 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

Mynd 10: Að hve miklu leyti hefur fyrirtæki þitt tekjur af menningu og listum? 
Fjöldi svara var 278.   
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Mynd 11: Að hve miklu leyti hefur fyrirtæki þitt tekjur af menningu og listum? 
Fjöldi svara var 31 í Dölunum, 111 á Snæfellsnesi, 94 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

Mynd 12: Að hve miklu leyti hefur fyrirtæki þitt tekjur af menningu og listum? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 113 á Snæfellsnesi, 96 í Borgarfirði og 41 á Akranesi og í Hvalfirði.  
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3 MEGINSPURNINGAR KÖNNUNARINNAR 

 

3.1 AFKOMA 

 

Mynd 13: Telur þú að heildartekjur á yfirstandandi starfsári verði meiri, svipaðar eða minni en á síðasta ári?  
Fjöldi svara var 275.   

 

 

Mynd 14: Telur þú að heildartekjur á yfirstandandi starfsári verði meiri, svipaðar eða minni en á síðasta ári?  
Fjöldi svara var 31 í Dölunum, 111 á Snæfellsnesi, 91 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði.   
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Mynd 15: Telur þú að heildartekjur á yfirstandandi starfsári verði meiri, svipaðar eða minni en á síðasta ári?  
Fjöldi svara var 33 í gistingu, 67 í landbúnaði, 14 í verslun og 13 í fiskvinnslu, 26 í fiskveiðum og 23 í byggingum.   

 

3.2 MANNARÁÐNINGAR 

 

Mynd 16: Telur þú að starfsmönnum hjá fyrirtækinu eigi eftir að fjölga eða fækka á næstu 12 mánuðum? 
Fjöldi svara var 274.   
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Mynd 17: Telur þú að starfsmönnum hjá fyrirtækinu eigi eftir að fjölga eða fækka á næstu 12 mánuðum? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 111 á Snæfellsnesi, 90 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði.   

 

 

Mynd 18: Telur þú að starfsmönnum hjá fyrirtækinu eigi eftir að fjölga eða fækka á næstu 12 mánuðum? 
Fjöldi svara var 33 í gistingu, 66 í landbúnaði, 14 í verslun og 13 í fiskvinnslu, 26 í fiskveiðum og 22 í byggingum.   
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3.3 FJÁRFESTINGAR 

 

Mynd 19: Fjárfestingar á næstu 12 mánuðum? 
Fjöldi svara var 274.   

 

 

Mynd 20: Fjárfestingar á næstu 12 mánuðum? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 111 á Snæfellsnesi, 90 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði1.   

                                                             
1 Hér var spurt orðrétt: Hvort telur þú að fyrirtækið eigi eftir að bæta við rekstrarhúsnæði og/eða -búnaði 
eða draga saman seglin á næstu 12 mánuðum? Það gildir einu hvort fyrirtækið á, kaupir eða leigir 
viðkomandi húsnæði eða búnað. Með búnaði er átt við land, kvóta, tæki, bíla, innréttingar og annað þess 
háttar. 

Bæta miklu við
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Mynd 21: Fjárfestingar á næstu 12 mánuðum? 
Fjöldi svara var 33 í gistingu, 66 í landbúnaði, 14 í verslun og 13 í fiskvinnslu, 26 í fiskveiðum og 23 í byggingum.   

 

3.4 MENNTUNARÞÖRF 

 

Mynd 22: Telur þú að fyrirtækið vanti núna starfsfólk með ákveðna menntun? 
Fjöldi svara var 270.   
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Mynd 23: Telur þú að fyrirtækið vanti núna starfsfólk með ákveðna menntun? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 111 á Snæfellsnesi, 89 í Borgarfirði og 38 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

3.5 VÆNTINGAR UM FRAMVINDU EFNAHAGSMÁLA 

 

Mynd 24: Telur þú að aðstæður í efnahagslífinu eigi eftir að verða betri, óbreyttar eða verri eftir 12 mánuði? 
Fjöldi svara var 274.   
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Mynd 25: Telur þú að aðstæður í efnahagslífinu eigi eftir að verða betri, óbreyttar eða verri eftir 12 mánuði? 
Fjöldi svara var 30 í Dölunum, 110 á Snæfellsnesi, 91 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði2.   

 

3.6 ÁHUGI Á BREYTINGUM 

 

Mynd 26: Er einhver áhugi á breytingum á starfsemi fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 264.   

                                                             
2 Hér var spurt orðrétt: Hvort telur þú að fyrirtækið eigi eftir að bæta við rekstrarhúsnæði og/eða -búnaði 
eða draga saman seglin á næstu 12 mánuðum? Það gildir einu hvort fyrirtækið á, kaupir eða leigir 
viðkomandi húsnæði eða búnað. Með búnaði er átt við land, kvóta, tæki, bíla, innréttingar og annað þess 
háttar. 

20%

14%

14%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Akranes og Hvalfjörður

Borgarfjarðarsvæði

Snæfellsnes

Dalir

Hlutfall þeirra sem hana verða betri að frádregnu þeirra sem telja hana verða verri

Akranes og Hvalfjörður Borgarfjarðarsvæði Snæfellsnes Dalir

Já
37%

Nei
63%



 
19 

 

 

 

Mynd 27: Er einhver áhugi á breytingum á starfsemi fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 29 í Dölunum, 106 á Snæfellsnesi, 88 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

3.7 HVAÐA BREYTINGA ER HELST HORFT ER TIL 

Hér gafst þátttakendum kostur á að telja upp hvaða breytinga helst væri horft til í kjölfar já og nei 

spurningarinnar „Er einhver áhugi á breytingum á starfsemi fyrirtækisins?“ 

 

3.7.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Að fá fleiri opinber verkefni til stofnunarinnar til að auka skilvirkni hins opinbera. 

• Bæta aðstöðu fyrir menn og dýr. 

• frekari framleiðsla. 

• Meiri fjölbreytni. 

• „Privat“. 

• Samruni við önnur fyrirtæki í sama geira. 

 

3.7.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Allur geirinn þarf að breytast og nútímavæðast að mínu mati.  

• Auka möguleika á afþreyingu. 

• Auka þarf tekjur. 

• Aukinn nemendafjöldi og aukið námsframboð. 

• Aukning hlutafjár. 

• Bæta aðstöðu. 
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• E.t.v. 

• Fjölga lögreglumönnum. 

• Gera reksturinn hagkvæmari. 

• Hafa kost á að ráða inn mannskap. 

• Nautauppeldi. 

• Ný starfsemi mun hefjast í fyrirtækinu um n.k. áramót. 

• Nýjan rekstraraðila með menntun í faginu. 

• Samruni/samstarf við sambærileg samtök. 

• Skrefi á undan inn í framtíðina. Nýjungar í námsframboði og kennsluháttum. 

• Stækka húsakost og geta boðið upp á öflugra starf. 

• Stækkun. 

• Útvíkkun starfseminnar. 

• Vil ekki deila því að svo stöddu. 

• Það er mikilvægt að vera alltaf í þróun. 

 

3.7.3 SNÆFELLSNES 

• Að bæta við herbergjum til útleigu. 

• Að stækka og flytja meira af fiski. 

• Alltaf opinn fyrir nýsköpun. 

• Auka fjölbreytni í rekstri og framleiðslu. 

• Auka mjólkurframleiðslu. 

• Auka við veiðar, þ.e. fjölbreytni. 

• Aukning þjónustuþátta, stofnanatengdra. 

• Brottflutningur eitthvert þar sem starfsemin er metin að verðleikum, s.s. notast við 

iðnmeistara í faginu. 

• Bæta gistiaðstöðuna hjá mér. 

• Bæta skip og tækjakost. 

• Ef kvóti verður aukinn eða gefinn frjáls þá er hægt að auka hag flestra fyrirtækja á 

svæðunum í kringum allt landið. 

• Fara í minna húsnæði. 

• Flutningur í betra húsnæði. 

• Frekari þróun á sérfræðiþjónustu. 

• Hætta með balalínu og fara á beitningavél. 

• Innleiðing uppeldisstefnu sem heitir Uppeldi til ábyrgðar. 

• Markaðssókn. 

• Ný yfirstofnun. 

• Nýfjárfesting í húsnæði og tækjum. 

• Nýtt fjós og mjaltaþjónn. 

• Selja það og flytja af svæðinu. 

• Stækka. 

• Stækka búið. 

• Stækkun. 

• Stækkun og fjölgun gistirýma og veitingastaðar. 
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• Verður með sama sniði og verið hefur. 

 

3.7.4 DALIR 

• Dóttirin og fjölskylda taki við. 

• Fara í ferðaþjónustu með sauðfjárbúskap. 

• Fjölga menntuðum á sviði uppeldismála. 

• Flutningur fyrirtækisins, aukin umsvif, eða draga úr umsvifum. 

• Fullvinnsla afurða heima á búi. 

• Hef stækkað núverandi húsnæði um meira en helming og get því tekið betur á móti fólki 

þegar allt er komið. 

• Hefja ferðaþjónustu. 

• Kaup á „róbót“ og hagræða. 

• Unnið er að skráningu verkferla og skilgreiningu hlutverks fyrirtækisins. 
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3.8 HINDRANIR 

 

Mynd 28: Er eitthvað sem stendur í vegi fyrir velgengni fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 259.   

 

 

Mynd 29: Er eitthvað sem stendur í vegi fyrir velgengni fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 28 í Dölunum, 103 á Snæfellsnesi, 88 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði.  
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3.9 HELSTU HINDRANIR ERU 

Hér gafst þátttakendum kostur á að telja upp helstu hindranir í kjölfar já og nei spurningarinnar 

„Er eitthvað sem stendur í vegi fyrir velgengni fyrirtækisins?“ 

 

3.9.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Afurðaverð. 

• Almennur kostnaður og rekstur + veiðigjöld hafa hækkað. 

• Breytingar hjá sveitarfélagi í sambandi við rekstrarleyfi. 

• Fjárlög. 

• Gef ekki upp. 

• Laun og launatengdgjöld mættu vera hentugri. Okkur vantar tíma til að geta skipulagt 

reksturinn betur til að aðlaga þær breytingar sem við viljum gera og sem reksturinn 

þarfnast. 

• Launatengd gjöld eru alltof há, m.a. lífeyrissjóðsgjöld. 

• Lágt afurðaverð. 

• Of lítil ferðamannaverslun á Akranesi. 

• Pólitískum breytingum fylgir ótryggt umhverfi í stjórnsýslunni. Þá hefur takmarkað 

fjármagn áhrif á velgengni. 

• Ríkið og vinstra lið. 

• Ríkisstofnun sem er bundin í þungu kerfi. 

• Smæð fyrirtækisins. 

• „Too small“. 

• Yfirmaðurinn. 

 

3.9.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Aðgangur að fjármagni. 

• Afurðaverð er ekki raunhæft. 

• Afurðaverð. 

• Byggingarkostnaður. 

• Eftirspurn getur breyst,  fjárframlög opinberra aðila. 

• Fjárheimildir. 

• Fjármagn. 

• Fjárskortur. 

• Kennitöluflakkarar. 

• Klára málaferli sem fyrirtækið er í. 

• Klúður í afsetningu lambakjöts. 

• Kostnaður. 

• Lágt afurðaverð. 

• Lágt verð sauðfjárafurða. 

• Lélegt net og gsm-samband. 

• Mórallinn. 
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• Neytendur verða að greiða meira fyrir þessa lúxusvöru sem ég framleiði. 

• Of lágt afurðaverð. 

• Of lágt framlag á fjárlögum. 

• Opinber stuðningur - þá átt við ríkisvaldið. 

• Óvissa um framtíðina. 

• Óöryggi í samskiptum við ríkið. 

• Skipulagsmál á Vesturlandi, sérstaklega í Borgarbyggð og Snæfellsbæ. 

• Skortur á iðnmenntuðu fólki. 

• Skortur á menntun. 

• Skortur á samstarfsvilja opinberra stofnana og eftirlitsaðila með vinnumarkaðnum og 

einbeittur brotavilji launagreiðenda. 

• Sterk króna hefur einhver áhrif. 

• Stjórnvaldsaðgerðir, tollar. 

• Sveitarfélagið. 

• Vantar þriggja fasa rafmagn. 

• Vantar reiðvegi meðfram malbikuðum akvegum sem eru með mikla og hraða umferð sem 

skapar hættu. 

• Vantar þriggja fasa rafmagn og betra netsamband. 

• Vegmál. 

• Vöntun á þrífasa rafmagni. 

 

3.9.3 SNÆFELLSNES 

• Er einungis með krókaveiðileyfi og erfitt að fá öðruvísi leyfi  nema eiga  kvóta. 

• "Sjóræningjastarfsemi“. Ómenntaðir aðilar, bæjarstarfsmenn o.fl. grafa undan og starfa við 

lögvarða iðngrein. 

• Alþingi, fjárlagavaldið. 

• Annað fyrirtæki í sama geira á litlum markaði.  

• Breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu, t.d. með annarri úthlutun á kvóta - aflasamdráttur 

- verkfall sjómanna. 

• Eftirköst hrunsins. 

• Er að hætta v. aldurs starfsmanns. 

• Fámenni. 

• Fjárhagur ríkissjóðs. 

• Framlegðarleysi. 

• Fækkun ferðalanga, aukinn rekstrarkostnaður. 

• Fækkun Ferðamanna. 

• Gamlar byggingar og úreltar. 

• Gengi krónunnar og þar af leiðandi lækkað fiskverð. 

• Há auðlindagjöld og að geta ekki veitt á önnur veiðarfæri en línu. 

• Há veiðileyfisgjöld  og þetta eilífða hringl í fiskveiðistjórnun. 

• Hugsanlega of margir með þessa þjónustu á Snæfellsnesi. 

• Hugsanlegar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu - gengismál - fiskverð innanlands og 

afurðaverð á erlendum mörkuðum. 
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• Hækkun launa, hækkun vsk., dísilhækkun. 

• Íþyngjandi gjöld. 

• Kaupmenn. 

• Kvótakerfið. 

• Kvótakerfið og krónan. 

• Launahækkanir undanfarinna ára og óvissa í komandi kjarasamningum. Hátt gengi og 

veiðigjöld. 

• Lánavextir allt of háir.  

• Lágt fiskverð og hátt auðlindagjald. 

• Leti. 

• Léleg stjórnsýsla.  

• Lítil stefnufesta hjá stjórnvöldum. 

• Lækkað fiskverð. 

• Nemendafækkun. 

• Ný lög vegna heimagistingar þar sem þeir sem voru með leyfi eru sviftir opnun á ársgrunni; 

nýju Airbnb-lögin  sem svo vantar alveg eftirlit með.  

• Óhófleg skattheimta. 

• Pólitík. 

• Samdráttur ferðamanna og skattahækkanir. 

• Samfylkingin. 

• Samgönguáætlun, það vantar pening frá ríkinu. 

• Samkeppni með ólöglega gistingu á Airbnb. 

• Síhækkandi veiðigjald. 

• Skattlagning (veiðigjald). 

• Skortur á fjármagni. 

• Sterkt gengi ísl. krónunnar og óvissa í stjórnmálum. 

• Stjórnvaldsaðgerðir. 

• Svört vinna. 

• Tekjur á móti vaxandi lagabundnum útgjöldum. 

• Vantar hentugt húsnæði til leigu/kaupa. 

• Vantar meiri greiðslur frá ríkinu. 

• Vaxtakostnaður. 

• Veiðigjöld.  

• Veiðigjöld. 

• Veiðigjöld tryggingagjald og fl.  

 

3.9.4 DALIR 

• Allt of lágt verð sauðfjárafurða. 

• Dauflegur ferðastraumur í okt., nóv., jan. og feb. Háir skattar og gjöld. 

• Duglaus sveitarstjórn, - skortur á nettengingu og þriggja fasa rafmagni!!! 

• Fjárvöntun. 

• Fólksfækkun, sviksemi ríkisins varðandi öldrunarmál. 

• Lágt afurðaverð. 
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• Minni innkoma.  

• Óvissa um framhaldið. 

• Ríkisvaldið og afurðastöðvar. 

• Samdráttur í sauðfjárbúskap. 

• Skortur á fjármagni. 

• Skortur á sérfræðiþekkingu. 

• Tekjuskerðing og algjör óvissa. 

• Vantar þriggja fasa rafmagn. 

 

3.9.5 ÓSTAÐSETT 

• Samgöngur. 

 

 

3.10 HVERJIR ERU HELSTU KOSTIR ÞESS AÐ VERA Í ÞVÍ SVEITARFÉLAGI ÞAR SEM 

FYRIRTÆKIÐ STARFAR? 

 

3.10.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Aðgengi að starfsfólki. 

• Einföld stjórnsýsla. 

• Fjölskylduvænt samfélag. 

• Fyrirtækið er í sveitarfélagi af hentugri stærð. 

• Gott að fá gott starfsfólk. 

• Góð höfn. 

• Hér er nóg að gera og þekki ekkert annað. 

• Landfræðilegir og veðurfarslegir kostir. 

• Lægri húsaleiga. 

• Lægri laun og húsnæði. 

• Nálægð við höfuðborgarsvæðið. 

• Nálægð við markað og þjónustu. 

• Nálægð við viðskiptavini. 

• Ódýrt húsnæði. 

• Rólegt og gott umhverfi, nálægð við höfuðborgarsvæðið. 

• Samgöngur, veður. 

• Staðsetning. 

• Starfsmannavelta er mjög lítil og auðvelt að fá fólk til starfa, jafnvel sérmenntað fólk. 

• Stutt í alla þjónustu. 

• Stuttar flutningsleiðir og stutt í þjónustu. 

• Viðskiptavinir. 

• Öflugt sjúkrahús og heilsugæsla. 
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3.10.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Ágætis veðurfar. 

• Áhrif dreifbýlis geta verið tiltölulega mikil. 

• Engin. 

• Engir. 

• Er með margar náttúruperlur. 

• Erum miðsvæðis. 

• Forskot vegna tengsla við sögu héraðsins. 

• Frábært umhverfi,  sterk saga. 

• Gott nærumhverfi. 

• Gott og frjósamt land. 

• Gott samfélag. 

• Gott samfélag, nálægð. 

• Góð staðsetning. 

• Góð staðsetning,  góðar samgöngur,  stutt á milli manna. 

• Helstu vinnusvæði eru nokkuð nálægt starfstöð. Ekki of langt frá þjónustu og 

höfuðborgarsvæðinu. 

• Horft til mismunandi sjónarmiða. 

• Hugsanlega stöðugra vinnuafl. 

• Í alfaraleið á milli landshluta. 

• Landrými. 

• Lítið samfélag. 

• Mikil umferð Íslenskra og erlendra ferðamanna. 

• Mikill stuðningur. 

• MJÖG MIÐSVÆÐIS Í SAMGÖNGUM. 

• Nauðsyn fyrir öll sveitafélög að hafa námsframboð á öllum skólastigum. 

• Nágrenni við viðskiptavini. 

• Nálægð við góða þjónustu. 

• Nálægð við viðskiptavini fyrirtækisins. 

• Nánd við viðskiptavininn, þekking og skilningur á aðstæðum. 

• Notalegt starfsumhverfi. 

• Nóg landrými. 

• Nær viðskiptavinum. 

• Ódýrt húsnæði. 

• Sé enga sérstaka. 

• Staðsetning. 

• Stuðningur sveitarfélagsins, heimamanna og staðsetning. 

• Stutt í alla þjónustu.  

• Stutt í góða  þjónustu. 

• Stuttar vegalengdir, gott starfsfólk. 

• Stuttar vegalengdir innanbæjar. 

• Stöðugt vinnuafl. 

• Svæðið. 
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• Umferðin í gegn um bæinn. 

• Upprennandi svæði með mikla möguleika ef rétt er haldið á spilunum. 

• Vaxandi þjónusta og umsvif, mörg tækifæri. 

• Veður er frekar gott, fegurð náttúrunnar. 

• Veðursæld. 

• Veðursæld, góðar samgöngur.  

• Vel staðsett og fjölbreytt. 

• Við eigum heima hérna. 

• Vinnum með sögu héraðsins. 

• Yfirleitt gott veður, snjólétt,  stutt í þjónustu. 

• Þeir eru fáir. 

 

3.10.3 SNÆFELLSNES 

• Að vera við fagurt landslag og náttúru. 

• Allt. 

• Dagleg þjónusta (skóli, leikskóli) nærri, önnur þjónusta í ásættanlegri fjarlægð. 

• Fallegt umhverfi. 

• Fáir. 

• Fámenni. 

• Fólk hugsar um að versla í heimabyggð. 

• Góð staðsetning og allt til staðar sem ég þarfnast. 

• Gott fólk og kraftmikið. 

• Gott fyrir starfsemina og viðskiptaprófíl að eiga rætur á landsbyggðinni. 

• Gott land, góður staður. 

• Gott orð staðarins í ferðaþjónustunni og góð þjónusta. 

• Gott samfélag sem styður við reksturinn. 

• Gott sveitarfélag. 

• Góð höfn. 

• Hátt þjónustustig. 

• Hér er mikill metnaður fyrir starfseminni og rekstraraðilinn (sveitarfélagið) sýnir okkur 

mikinn velvilja. 

• Hollusta við fyrirtækið. 

• Íbúar opnir fyrir endurvinnslu. 

• Kostir væru margir, ef verkefnin væru næg í heimabyggð. 

• Landslag. 

• Margir kostir. 

• Miðsvæðis. 

• Miðsvæðis á Snæfellsnesi. 

• Miðsvæðis á starfssvæði. 

• Mikið af ferðamönnum og stutt til höfuðborgarsvæðis. 

• Mikil nánd, stutt í allt. 

• Mikil náttúrufegurð á svæðinu. 

• Mikill fiskur. 
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• Nálægð við auðlindina. 

• Nálægð við fiskimið. 

• Nálægð við góð fiskimið. 

• Nálægð við hreinan sjó.  

• Nálægð við höfuðborgarsvæðið. 

• Nálægð við markaðinn. 

• Nálægð við sjóinn. 

• Nálægð við viðskiptavini. 

• Nálægð fiskimiða. 

• Nálægðin við viðskiptavininn. 

• Náttúran og allt sem hún hefur uppá að bjóða. 

• Nóg landrými. 

• Næg vinna. 

• Samheldinn hópur fólks. 

• „Stabílt“ starfsfólk. 

• Staðsetning. 

• Staðsetning höfuðstöðva miðað við landlegu er það miðsvæðis. 

• Staðsetning, hafnaraðstaða. 

• Stendur vel fjárhagslega, skóli í sveitarfélaginu. 

• Stutt að sækja á fiskimið. 

• Stutt á fiskimið. 

• Stutt á fiskimið. 

• Stutt á góð fiskimið. 

• Stutt á miðin. 

• Stuttar boðleiðir. 

• Stækkunarmöguleikar.  

• Svarar kalli um aukna og nýja þjónustu sveitarfélaga. 

• Vera í sinni heimabyggð. 

• Verkefnastaða er góð. 

• Verndun gamalla húsa, meðvitund um umhverfis- og flokkunarmál,  plastpokalaust og 

fleira. 

• Við erum í fallegu umhverfi og fallegan þjóðgarð sem á að laða til sín gesti. 

 

3.10.4 DALIR 

• Að vera í Dalabyggð. 

• Á litlum stöðum eru margt mun einfaldara en á stærri stöðum. Nándin og samkenndin 

meiri og auðveldara að ná tali af og/eða sambandi við einstaklinga í stjórnunarstöðum. 

• Búsældarlegt. 

• Fámenni og ró. 

• Friðsælt og fagurt umhverfi, gott mannlíf. 

• Gott mannlíf. 

• Gott og fagurt land. 

• Hitaveita, gott þjónustustig m.v. íbúafjölda. 
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• Mikil samvinna leik- og grunnskóla, góð tengsl við nærsamfélag. 

• Mjög gott sveitarfélag. 

• Nálægð. 

• Náttúrufegurð og rólegheit. 

• Ró og fjarlægð að sunnan. 

• Stöðug umferð í gegnum Búðardal. 

• Veðurfar. 

• Öngvir. 

 

3.11 HVERJIR ERU HELSTU GALLAR ÞESS AÐ VERA Í ÞVÍ SVEITARFÉLAGI ÞAR SEM 

FYRIRTÆKIÐ STARFAR? 

 

3.11.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Bæjarbúar taka ekki nægan þátt í því sem er að gerast. Ákveðinn hópur sem er mjög virkur 

og tekur þátt í því sem gerist. 

• Ekki góð hafnaraðstaða fyrir veðrum. 

• Ekki hitaveita. 

• Ekki margir viðskiptavinir fyrirtækisins á Vesturlandi, flestir á höfuðborgarsvæðinu. 

• Engir. 

• Er að verða svefnbæjarsamfélag. 

• Fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. 

• Fjarlægð frá miðju stjórnsýslunnar í Reykjavík. 

• Gjaldtaka í göngin. 

• Lengra á markað. 

• Lengri vegalengdir. 

• Mikill aukakostnaður fylgir ferðalögum til RVK, s.s. á fundi sem ekki er gert ráð fyrir í 

fjárveitingum. Þá vilja fyrirtæki hins opinbera sem eru úti á landi oft „gleymast“.  

• Mikill mengandi iðnaður. 

• Nálægð við höfuðborgarsvæðið. 

• Of margir starfandi í greininni. 

• Of nálægt stóriðju. 

• Samanburður við Reykjavík óhagstæður. 

• Synjun á gistileyfi. 

• Stóriðja. 

• Þvermóðska bæjaryfirvalda. 

 

3.11.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Einangrun frá fagfélögum og viðburðum, langt frá hringiðunni í höfuðborginni.  

• Engin. 

• Engin sýn á þróun þéttbýlis. 
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• Engir merkjanlegir. 

• Engir sérstakir. 

• Fáir gallar við staðsetninguna. 

• Fjarlægð frá helstu mörkuðum. 

• Fjarlægð frá markaðssvæði og erfitt að fá viðbótar vinnuafl. 

• Hafnarfjall og Kjalarnes. 

• Há fasteignagjöld. 

• Há gjöld. 

• Há gjöld sveitarfélagsins. 

• Hreyfing á fólki til og frá án þekkingar á skipulagi vinnumarkaðarins. 

• Hætta af neikvæðum aðgerðum sveitarstjórnar og geðþóttaákvörðunum gagnvart 

þjónustu sveitarfélagsins. 

• Innviði vantar í endurvinnslu. 

• Kostnaðarsamt að búa í sveitarfélaginu. 

• Kostnaður við aðföng.  Ferðalög. 

• Lélegt net og gsm samband. 

• Lítið framboð af vinnuafli. 

• Lítið hlustað á íbúa í dreifbýli. 

• Lítil þjónusta. 

• Minnkandi þjónusta. 

• Mikil umferð. 

• Nálægð við Reykjavík. 

• Nálægð við Rvk. 

• Of fámenn - ekki góður rekstrargrundvöllur með smærri einingum. 

• Of lítið samfélag. 

• Of fámennt. 

• Óþolandi gsm og net samband vegamál. 

• Rekstur bæjarfélagsins. 

• Samgöngur. 

• Seinvirk stjórnsýsla og mismunun. 

• Sé enga sérstaka. 

• Skipulagsmál léleg.  

• Staðnám víkjandi. 

• Umferðin í gegn um bæinn. 

• Vantar betri þjónustu hins opinbera, t.d. vegagerð. 

• Vantar heitt vatn í dalinn, lélegt netsamband. 

• Vantar vegi, rafmagn og fjarskipti. 

• Vantar þriggja fasa rafmagn og ljósleiðara. 

• Vegamál og fjarskiptamál (netsamband). 

• Veikburða sveitarfélag sem veitir dreifbýli takmarkaða þjónustu. 

• Þarf að fjölga íbúum.  

• Þjónustuleysi sveitafélagsins við íbúa sveitanna; lélegt GSM og net. 
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3.11.3 SNÆFELLSNES 

• Að þurfa að sækja 95% verkefna í önnur sveitarfélög. 

• Aðstaða fyrir smábáta þyrfti að vera betri. 

• Allt of hár hita- og rafmagnskostnaður. 

• Atvinnutækifæri ekki mörg. 

• Byggðin að grisjast, þolir illa meiri fækkun íbúa. 

• Bæjarstjórnin. 

• Dýr þjónusta. 

• Dýrir flutningar og neikvæð umræða á fjögurra ára fresti. 

• Einkavinavæðing. 

• Ekkert. 

• Ekki miðsvæðis, vantar hentugt húsnæði. 

• Engir. 

• Engir. 

• Engir stórvægilegir. 

• Erfitt að manna, lítið atvinnuleysi. 

• Erfitt að ráða starfsmenn. 

• Fagleg einangrun. 

• Fámenni. 

• Fámennið kemur í veg fyrir alla þá fjölbreytni sem við vildum hafa á boðstólnum. 

• Fjarðlægð frá búvöruverslunum. 

• Fjarðlægð frá útskipun og flugvelli, skattlagning á flutningum. 

• Fjarlægð frá útskipunarhöfnum - flutningskostnaður. 

• Fjarri markaði. 

• Flutningskostnaður. 

• Fyrirhuguð stórtæk vinnsla á þangi með staðsetningu í byggð. 

• Fækkar á svæðinu. 

• Húsnæðisskortur. 

• Kalt svæði, samgöngur. 

• Kostnaðarsamt að sækja endurmenntun. 

• Léleg  þjónusta. 

• Lítið og fámennt sveitarfélag. 

• Lítil framleiðsla á afurðum. 

• Lítil þjónusta. 

• Markhópurinn er svo takmarkaður. 

• Mikill seinagangur byggingarnefndar og ónákvæmar upplýsingar. 

• Mætti vera lengri opnunartími safna og fleiri staða yfir vetrartíma. 

• Of langt á fiskimið. 

• Of langt frá  flug- og skipasamgöngum. 

• Of lítið sveitarfélag svo það geti þjónað hagsmunum fyrirtækja. 

• Oft hörð vetrarveður. 

• Opnunartímar á söfnum. 

• Orkukostnaður v. húshitunar á hluta þjónustusvæðis. 

• Rokið. 

• Samgöngur. 
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• Sé ekki neina galla. 

• Skortur á starfsfólki, kostnaður við að sækja þjónustu. 

• Vantar betri samgöngur á landi. 

• Vantar innlent vinnuafl, lélegar samgöngur og mokstur. 

• Við erum ekki við hringveginn. 

• Viðskiptavinir á höfuðborgarsvæði ekki viljugir að greiða fyrir akstur sérfræðinga í 

vinnuferðum utan af landi. 

• Þjónusta sveitarfélagsins of lítil. 

• Þjónustulund er ekki mikil. 

 

3.11.4 DALIR 

• Engin þjónusta, léleg fjarskipti og erfiðar samgöngur. 

• Erfitt að fá fólk til starfa. 

• Fámenni. 

• Fámenni og samgöngur. 

• Fámennið gerir það að verkum að fjölbreytni starfa og menntunar er minni, svo og lítill 

markaður. 

• Langt í þjónustu. 

• Malarvegir. 

• Minni umferð þegar færð spillist, há flutningsgjöld. 

• Samgöngur. 

• Samgöngur og netsamband. 

• Skortur á menntuðu starfsfólki til að sinna því sem leikskólar eiga að sinna. 

• Skortur á þriggja fasa rafmagni og lélegt net- og farsímasamband. Lélegt vegakerfi. Og 

síðast en ekki síst sveitarstjórn sem gerir sér ekki grein fyrir því að undirstaða þéttbýlisins 

í Búðardal eru öflugt mannlíf og atvinnustarfsemi í dreifbýlinu. Ef sveitirnar hrynja, sem 

er líklegt að óbreyttu, - þá fer þéttbýlið óhjákvæmilega sömu leiðina, nema þeir sem 

stjórna átti sig á því að fólk lifir ekki á loftinu einu saman. 

• Sofandi sveitarfélaga, dvalabyggð. 

• Vantar framhaldsskóla. 

• Vegakerfi, farsímasamband, netsamband. 
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3.12 VANTAR EITTHVAÐ? 

 

Mynd 30: Er eitthvað sem þú telur vanta þar sem fyrirtækið starfar og gæti styrkt rekstur þess? 
Fjöldi svara var 234.   

 

 

 

Mynd 31: Er eitthvað sem þú telur vanta þar sem fyrirtækið starfar og gæti styrkt rekstur þess? 
Fjöldi svara var 28 í Dölunum, 103 á Snæfellsnesi, 88 í Borgarfirði og 40 á Akranesi og í Hvalfirði.  
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3.13 ÞAÐ HELSTA SEM VANTAR ÞAR SEM FYRIRTÆKIÐ STARFAR 

Hér gafst þátttakendum kostur á að telja upp það helsta sem vantar í kjölfar já og nei 

spurningarinnar „Er eitthvað sem þú telur vanta þar sem fyrirtækið starfar og gæti styrkt rekstur 

þess?“ 

3.13.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Betri samgöngur við Reykjavík. 

• Breyting á fiskveiðistjórnunarkerfi. 

• Fleiri lækna. 

• Hitaveita. 

• Lægri kostnaður. 

• Nýjan yfirmann. 

• Stefna varðandi ferðamenn er engin og er það að koma niður á ferðaþjónustutengdum 

greinum, svo sem verslunum og veitingasölum. 

• Tenging við þjóðveg 1, vegur yfir Grunnafjörð. 

• Það vantar alltaf eitthvað. Tíma fyrst og fremst, meiri viðskipti á veitingastaðinn og leiðir 

til að auka það, svo eitthvað sé nefnt. 

• Það vantar aukið samstarf við sveitastjórnir til að tryggja að fyrirtæki hins opinbera haldi 

áfram að styrkjast en að ekki dragi hægt og rólega úr þeim. Sérfræðingastörf í 

sveitarfélögum utan RVK eru mikilvæg og þurfa sveitarstjórnir að gera sér grein fyrir 

mikilvægi þess að hamra á því að styðja þær stofnanir sem þegar eru í sveitarfélaginu og 

fá aukin verkefni. Þannig skapast m.a. mikilvæg störf. 

 

3.13.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Þriggja fasa rafmagn. 

• Á ekki við. 

• Betra net og gsm-samband. 

• Betri aðstaða. 

• Betri almenningssamgöngur. 

• Betri úrvinnslufyrirtæki. 

• Betri vegsamgöngur, betra netsamband og betri aðstöðu til úrvinnslu afurða. 

• Betri þjónusta. 

• Endurvinnsla. 

• Fagleg vinnubrögð sveitarfélaga, auknari kynning á vegum byggingageirans til 

almennings. 

• Fleiri íbúa. 

• Fleiri störf fyrir vel menntað fólk. 

• Fleiri tekjustoðir undir reksturinn. 

• Fleiri viðskiptavini. 

• Gott væri að úrvinnsla á landbúnaðarafurðum væru í heimabyggð. 

• GSM-símasamband og betra net.   Við sendum reykmerki eins og indíánar. 

• Heilbrigða og gagnsæja stjórnsýslu. 

• Heitt vatn og betra netsamband. 
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• Íbúðarhúsnæði. 

• Jákvæðni. 

• Kalt vatn, gámur fyrir plast, betra viðhorf frá sveitarstjórn í garð atvinnurekstursins 

almennt. 

• Ljósleiðari. 

• Lægri fasteignagjöld. 

• Lögreglumenn. 

• Meiri afþreyingu. 

• Samvinnu við önnur fyrirtæki um vinnslu. 

• Sjá spurningu 14 (Hvaða breytinga er helst horft er til). 

• Skarpari sýn á eflingu þéttbýlisins. 

• Sterkari fyrirtæki og fleiri. 

• Stuðning sveitarfélags. 

• Stuðning sveitarfélags og annarra aðila með ákveðna grunnþjónustu s.s. fjarskipti, 

vatnsveitu o.s.frv. 

• Stærri endurtekin verkefni sem skila framlegð. 

• Sveitarfélagið hefur ekki staðið sig varðandi innviði á staðnum. 

• Valdheimildir til að bregðast við ítrekuðum brotum launagreiðenda. 

• Vantar nýtt og betra húsnæði í iðnaðarhverfi, iðnmenntað starfsfólk. 

• Vegamál. 

• Vegi rafmagn og fjarskipti. 

• Vélaverkstæði, rafmagnsþjónusta. 

• Þriggja fasa rafmagn.  

• Þriggja fasa rafmagn, betri vegi og ljósleiðara.  

• Þrífasa rafmagn. 

 

3.13.3 SNÆFELLSNES 

• Að geta nýtt sundlaug sveitarfélagsins fyrir gesti en hún er leigð til samkeppnisaðila og 

allir sitji við sama borð í sveitarfélaginu. 

• Að ríkið standi við framlög og setji meiri pening í samgönguáætlun. 

• Aukið fjármagn. 

• Aukið vinnuframboð. 

• Aukin framleiðsla  og sala á afurðum. 

• Aukin þjónusta við ferðamenn. 

• Aukin þjónusta við ferðamenn, aðstaða, bílastæði, opnunartími verslana. 

• Aukin þjónustulund, þá aðallega hjá Snæfellsbæ. 

• Auknar tekjur úr ríkissjóði og betri mönnun fagaðila. 

• Auknar veiðiheimildir. 

• Betri samgöngur, svo sem strætó. 

• Betri hafnaraðstaða fyrir smábáta yfir sumartímann. 

• Betri samgöngur, hafnaraðstaða og flugsamgöngur. 

• Betur hugað að litlum aðilum. 
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• Breytt hugarfar og að bæjarfélagið hætti í samkeppni við alla iðnaðarmenn bæjarins. Leggi 

niður þessa kommastefnu. 

• Bætt aðgengi að endurmenntun. 

• Fjölbreyttara atvinnulíf og grunnþjónusta ríkisins. 

• Fleiri fyrirtæki (ekki sama eðlis þó) eða starfsemi í sama hús = búa til "kreðs" sem gott er 

að hafa sem bakland starfsfólks. 

• Fleiri iðnaðarmenn. 

• Fleiri íbúar sem styrkt gætu starfsemina með fleiri nemendum og meira námsframboði. 

• Fleiri vatnsaflsvirkjanir. 

• Fleira starfsfólk. 

• Fleiri útgerðir og meiri landaðan afla. 

• Fólk með fagþekkingu og húsnæði fyrir fjölskyldur og fyrirtæki. 

• Góð matvöruverslun. 

• Hagstæðara húsnæði, auknar greiðslur frá ríki og betri mönnun. 

• Háskólamenntað og starfsmenntað starfsfólk; talmeinafræðing (1 stg), félagsliða, 

iðjuþjálfa. 

• Hentugt húsnæði (lítið atvinnuhúsnæði). 

• Ljósleiðara. 

• Lægra verð á hita og rafmagni. 

• Markvissari og fljótlegri afgreiðsla í kerfinu. 

• Meira hráefni (kvóta). 

• Meiri afþreying þarf að vera í boði á svæðinu allt árið. 

• Meiri fjölda af fólki. 

• Meiri umsvif. 

• Meiri aflaheimildir. 

• Samstöðu um að atvinnuuppbygging sé fyrir öll fyrirtæki í sveitarfélaginu. 

• Skynsamari stjórnun sveitarfélags.  

• Stöðuleiki í efnahagsmálum. 

• Sveitafélagið tekur ekki þátt í að bæta aðstöðu fyrirtækja í sveitarfélaginu. 

• Sveitarfélagið skilgreini sig betur sem sérstætt, markaðsstjórn, bætt upplýsingaflæði. 

• Varmadæla - hitaveita. 

• Vatns og hitaveita rekin af bæjarfélaginu, öryggi í þeim málum. 

• Þjónustu. 

 

3.13.4 DALIR 

• Alltaf má gera betur. Betra og hentugra húsnæði væri óneitanlega efst á óskalistanum. 

• Betra farsímasamband. 

• Bætt net- og símasamband. Þriggja fasa rafmagn. Jákvæðara viðhorf sveitarstjórnar til 

dreifbýlisbúa. Það er t.d. algengt að sveitarstjórnarfólk telji að heimamenn í 

sveitarfélaginu eigi heimili sitt og sveitfesti, eingöngu í Búðardal og eigi þar af leiðandi 

forgangsrétt á lífsins gæðum, sama hvort um er að ræða vinnu, ýmis verkefni eða  lýsingu 

á opinberum eignum.  Í Búðardal eru allir ljósastaurar með jólalýsingu, svo dæmi sé tekið, 

- en slíkt er talið óþarfa bruðl til sveita. Í Saurbænum er, í orðsins fyllstu merkingu,  kveikt 

á einni grútartýru við útidyrnar á Félagsheimilinu Tjarnarlundi, þrátt fyrir að ágætir 
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ljóskastarar séu á húsinu. En sveitarstjórnin tímir ekki að nota þá,  ekki einu sinni í 

svartasta skammdeginu eða bara yfir aðventuna til að draga aðeins úr 

skammdegisdrunganum hjá sveitavarginum. Jólatré við Tjarnarlund og Staðarhólskirkju 

væri heldur engin ofrausn að mínu mati. Þessi nízka sem viðgengst þarna á Hólnum er ekki 

til þess fallin að bæta vinnugleðina og starfsandann í fyrirtækinu og styrkir því ekki 

rekstur þess á neinn  á neinn hátt, - nema síður sé, - sem er miður. 

• Fjölbreyttari störf, fleiri íbúðir. 

• Fleira fólk. 

• Húsnæði til leigu. 

• Líkt og áður sagði, skort á starfsfólki. 

• Meiri afþreyingu fyrir ferðamenn. 

• Ný fjárhús. 

• Samstöðu heimamanna fyrir fyrirtækinu og framtíð þess. 

• Verslun, bensínstöð og fagmenntað fólk. 

• Þriggja-fasa rafmagn, ljósleiðara og betri samgöngur. 

• Þriggja-fasa rafmagn, ljósleiðara, frekari þjónustu í næsta þéttbýli. 
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3.14 ÞJÓNUSTA ATVINNURÁÐGJAFAR VESTURLANDS (AV) 

 

Mynd 32: Hefur þú nýtt þér þjónustu AV í formi rekstrarráðgjafar eða annarra ráðgjafar? 
Fjöldi svara var 262.   

 

 

 

Mynd 33: Hefur þú nýtt þér þjónustu AV í formi rekstrarráðgjafar eða annarra ráðgjafar? 
AV stendur fyrir Atvinnuráðgjöf Vesturlands. Fjöldi svara var 29 í Dölunum, 105 á Snæfellsnesi, 88 í Borgarfirði og 39 

á Akranesi og í Hvalfirði. Þá höfðu fyrirtæki í Dölunum oftast fengið þjónustu hjá AV. 
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Mynd 34: Finnst þér þjónusta AV hafa komið þér og/eða fyrirtæki þínu að miklum notum?  
AV stendur fyrir Atvinnuráðgjöf Vesturlands. Fjöldi svara var 6 í Dölunum, 9 á Snæfellsnesi, 14 í Borgarfirði og 6 á 

Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

Mynd 35: Hverskonar þjónustu hefur þú þegið hjá Atvinnuráðgjöf Vesturlands? 
Fjöldi svara var 62.  
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Mynd 36: Hverskonar þjónustu hefur þú þegið hjá Atvinnuráðgjöf Vesturlands? 
Fjöldi svara var 17 í Dölunum, 15 á Snæfellsnesi, 22 í Borgarfirði og 6 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

Mynd 37: Hverskonar þjónustu hefur þú þegið hjá Atvinnuráðgjöf Vesturlands? 
Fjöldi svara var 17 í Dölunum, 15 á Snæfellsnesi, 22 í Borgarfirði og 6 á Akranesi og í Hvalfirði.  
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3.15 ER ÞAÐ EITTHVAÐ SEM ÞÚ TELUR AÐ MÆTTI BÆTA Í ÞJÓNUSTU ATVINNURÁÐGJAFAR 

VESTURLANDS? 

 

3.15.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Held ekki. 

• Sýnileiki á Akranesi. 

• Ætti að vera á Akranesi. 

3.15.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Ágætis staða. 

• Get ekki dæmt um það. 

• Nei,  þau eru flott, með fæturna á jörðinni. 

• Veit ekki. 

3.15.3 DALIR 

• Nei, hef fengið mjög góða þjónustu þar. 

• Veit ekki. 

3.15.4 SNÆFELLSNES 

• Nei. 

• Nei, þau eru á ágætu ferðalagi. 
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3.16 STJÓRNVÖLD 

 

Mynd 38: Telur þú stjórnvöld (ríkið eða sveitarfélög) vinna gegn velgengni fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 246.   

 

 

Mynd 39: Telur þú stjórnvöld (ríkið eða sveitarfélög) vinna gegn velgengni fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 26 í Dölunum, 98 á Snæfellsnesi, 85 í Borgarfirði og 36 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

 

Já
43%

Nei
57%

36%

35%

50%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Akranes og Hvalfjörður

Borgarfjarðarsvæði

Snæfellsnes

Dalir

Hlutfall þeirra sem svöruðu játandi

Akranes og Hvalfjörður Borgarfjarðarsvæði Snæfellsnes Dalir



 
44 

 

 

 

Mynd 40: Telur þú stjórnvöld (ríkið eða sveitarfélög) geta stutt betur við rekstur fyrirtækisins? 
Fjöldi svara var 26 í Dölunum, 94 á Snæfellsnesi, 87 í Borgarfirði og 36 á Akranesi og í Hvalfirði.  

 

 

 

3.17 HVERNIG TELUR ÞÚ STJÓRNVÖLD HELST VINNA GEGN VELGENGNI FYRIRTÆKISINS? 

 

3.17.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• alltof há lífeyrissjóðsgjöld. 

• breytingar á gistileyfi. 

• Hef ekki hugmynd,  ekkert inni í stjórnmálum og ekki tilbúinn til að eyða frítíma mínum í 

það. 

• Hringl, t.d. í vsk. málum. 

• Hækkun gistináttagjalds. 

• Með auknum álögum og miðstýringu. 

• Með rekstri Íslandspósts í pakka- og brettaflutningi. 

• Með skattastefnu sinni. 

• Of miklir verndartollar á innflutt matvæli. 

• samkeppnislöggjöfin gagnvart útflutningi er of ströng. 

• Takmarkanir á veiðiheimildum, ekki hægt að stunda strandveiðar og makrílveiðar á sama 

bát nema mjög takmarkað. 
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3.17.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Ekki nægar fjárheimildir. 

• Hins vegar mega þau styðja mun betur við mótun ferðaþjónustu í héraðinu og sókn á 

markað - Vesturland þarf að skapa sér bestri sess í ferðaþjónustu. 

• Kostnaður á mörgum sviðum bæði hjá ríki og bæ. 

• Lítill áhugi fyrir því að grípa í taumana og breyta ástandinu. 

• Með óvönduðum vinnubrögðum í eftirlitsgeiranum. 

• Með seinagangi á þriggja fasa rafmagni. 

• Með slælegri vinnu Borgarbyggðar í skipulags- og framkvæmdamálum. 

• Niðurskurður á framlögum. 

• Of háir skattar og launatengd gjöld. 

• Ófullnægjandi tollasamningar . 

• Óheilbrigð og ógagnsæ stjórnsýsla vinnur gegn velgengni fyrirtækja. 

• Ráðherrann er á móti atvinnugreininni. 

• Reglugerðafargan og óraunhæfar kröfur í byggingareglugerð. 

• Ríkið vinnur gegn því en ekki sveitarfélög. 

• Samþykkja innflutning á hráu kjöti og öðru slíku. 

• Síðasta ríkisstjórn vildi leggja okkur bændur niður, vonandi verður þessi ríkisstjórn 

hliðhollari landsbyggðinni og þeim sem stunda landbúnað, koma í veg fyrir innflutning á 

hráum kjötafurðum. 

• Stjórnvöld segja eitt en gera annað í samskiptum við vinnumarkaðinn, bæði varðandi 

lagaumhverfi og eins þegar kemur að almennum kjarasamningum. 

• stjórnvöldin sem eru að fara frá  vinna gegn ísl. landbúnaði.  Flytja á inn lélega matvöru, 

vegna þess hún er ódýr.  Hvar á að taka gjaldeyrinn. 

• Stöðug óvissa um það rekstrarumhverfi sem starfað er í, s.s. skattheimtu- og gengismál. 

• T.d. með nýjum tollasamningi við EB. 

• Ýmsar aðgerðir í innflutningi kjötafurða. 

• Þarf vegi, rafmagn og fjarskipti. 

• Þjónustustarfsemi við ríkið á okkar sviði er að miklu leyti að flytjast til 

höfuðborgarsvæðisins. 

• Öll þessi leyfisgjöld bæði fyrir starfsmenn og fyrirtækið sem kostar mikla peninga. 

 

3.17.3 DALIR 

• Að losa eignir í þeirra eigu til ferðaþjónustunnar. 

• Alltaf óvissa með framtíðina. 

• Hef ekki reynslu af öðru en vel sé tekið í hugmyndir, reynt að greiða fyrir því sem 

ábótavant er og skortur á fjármagni ekki tilfinnanlegur. 

• Með háum sköttum og gjöldum miðað við veltu. 

• Með landsbyggðartengdum álögum. 

• Með reglum um svæðisbundinn stuðning í sauðfjárrækt. Styrkur fellur niður ef bú er innan 

150 km frá Rvk. Þetta klýfur sveitarfélagið í tvennt og dæmi sanna að menn sinna ekki búi 

svo vel sé með þetta langri akstursvegalengd daglega. 

• Með vanhæfum landbúnaðarráðherra 
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• Með því að sjá ekki til þess að vegakerfi, raforka, netsamband og farsímasamband sé 

viðunandi. 

• Mætti standa betur að landbúnaði yfirleitt. 

• Núll byggðastefna. 

• Skortur á fjármagni. 

• Vanfjármögnun öldrunarmála. 

• Þokkalegt fjármagn lagt í skólann, betur líklega en hjá mörgum öðrum sveitarfélögum 

hlutfallslega. 

 

3.17.4 SNÆFELLSNES 

• Að ganga eftir því að allir ferðaþjónustuaðilar hafi leyfi fyrir starfseminni en svo er ekki í 

þessu sveitarfélagi. 

• Að því leyti að opinberir aðilar (stofnanir) eru að hluta til í samkeppni við einkarekna 

starfsemi (þjónustu) fyrirtækisins.  

• Allt of há veiðigjöld lögð á lítil fyrirtæki. 

• Auðlindagjöld. 

• Aukin skattheimta. 

• Eftirlitskostnaður og þungt seinvirkt eftirlitskerfi. 

• Eingöngu Bæjarstjórinn þar sem hann reynir að koma í veg fyrir að fyrirtækið fái verkefni 

eins og hans kostur er.  

• Einkavinavæðing.  

• Ekki eins og er en breytingar á kvótakerfinu geta gert það. 

• Flóknum reglum , eftirlitsiðnaði, skattlagningu á staðsetningu fyrirtækisins, o.fl. o.fl. 

• Hátt tryggingargjald og álögur á flutningskostnað. 

• Lagaákvæði skuldbindandi verkefna án nægilegs jöfnunarfjármagns ríkisins.  

• Með hækkun veiðileyfisgjalda; þau eru of há.  

• Með innheimtu hárra veiðigjalda. 

• Með niðurskurðarkrögum. 

• Með of miklum álögum.  

• Með sífelldum breytingum á rekstrarumhverfi, óhóflegri skattheimtu. 

• Með skattlagningu á mörgum sviðum og er sá kostnaður alltaf að hækka. 

• Með vitlausri forgangsröðun. 

• Með ýmiss konar álögum og sköttum. 

• Með því að hefta aðgengi að sjávarauðlindinni. Kvóti og kvótakerfi er dragbítur 

þjóðfélagsins, um leið og menn opna augun fyrir því þá eykst velgengni sveitarfélaga og 

ríkis. 

• Með því að nota ekki þá þjónustu sem er í boði á staðnum. 

• Með því að skerða lögbundin fjárframlög.  

• Með því að styrkja ekki hrossabúskap á sama hátt og sauðfjár- og kúabú. 

• Með því að taka út rekstrarleyfið fyrir heimagistinguna og setja í 90 daga. 

• Með því að tryggja ekki vatnsmál og vsk.-álagningu sem og skyldubundna 

hækkunlaunafólks. Hækkun launa bara sett á fyrirtæki og ekki boðlegt að hækka verð á 

mat og gistingu í staðinn og um leið ætla að hækka vsk. 

• Niðurskurður á fjármálum til opinberra stofnana. 
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• Of hátt tryggingagjald á smærri fyrirtæki eða einyrkja. 

• Of miklar álögur. 

• Óstöðuleiki í efnahagsmálum, hringlandaháttur með fiskveiðistjórnunarkerfið. 

• Óvissa með mál til framtíðar. Erfitt/ómögulegt að gera raunhæfar áætlanir. 

• Ríkið getur gert það með breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu, þá sérstaklega 

varðandi auðlindagjaldið. 

• Röng skipting  og verð á kvóta. 

• Setur ekki þungaskattana í vegakerfið.  

• Skattaálögum. 

• Skattahækkanir. 

• Skattpíning, t.d. veiðigjöld.  

• Skriffinnska og hæg afgreiðsla mála. 

• Standa ekki vörð um íslenskan landbúnað. Gæti breyst með nýrri ríkisstjórn. 

• T.d. með því að fara ekki fram á meistarauppáskrift allra verktaka vegna verkefna í 

sveitarfélaginu (Í lögum nú þegar). 

• T.d. með því að hækka fasteignagjöld. 

• Tollasamningur, innflutningur á hráu kjöti.  

• Tryggingargjald er of hátt. 

• Vantar framtíðarsýn bæði hjá Ríki og bæjarfélagið þarf að skilgr. betur  sérstöðu svæðis.   

• Veiðigjöld ekki reiknuð út frá útgerðaflokkum, leggjast því þyngra á minni fyrirtæki í 

veiðum. 

• Veiðigjöld of há. 

• Þau hugsa bara um stóru fyrirtækin. 

 

3.17.5 ÓSTAÐSETT 

• Með óréttlátri úthlutun byggðakvóta og sértækum byggðakvóta Byggðarstofnunar. 

 

3.18 HVERNIG TELUR ÞÚ STJÓRNVÖLD HELST GETA STUTT BETUR VIÐ REKSTUR 

FYRIRTÆKISINS?  

 

3.18.1 AKRANES OG HVALFJÖRÐUR 

• Að hleypa ekki endalaust erlendri matvöru inn í landið. 

• Aflétta verndartollum. 

• Alveg pottþétt á einhvern hátt. 

• Aukið fjármagn. 

• Bæta skattaumhverfi. 

• Gætu oftar gert kröfu um iðnmenntun iðnaðarmanna við kaup á þjónustu. 

• Laga það sem er talað um í svarinu á undan. 

• Lægri álögur hjá sveitafélagi. 

• Lækka álögur.  
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• lækka álögur á lítil fyrirtæki. 

• Lækka tryggingagjald og fjármagnstekjuskatt. 

• Lækkun tryggingagjalds. 

• Með að flytja með einkaaðilum en ekki ríkisfyrirtæki. 

• Með skýrara regluverki. 

• Með skýrari stefnumörkun ríkisins. Sveitarfélögin geta einnig verið meira vakandi fyrir 

tækifærum sem liggja innan þeirra stofnana sem þegar eru í sveitarfélögunum, í stað þess 

að vera að hugsa um hvað megi fá meira. Það er ákveðið „trend“ að það fjari undan 

opinberum störfum á landsbyggðinni og því þarf að standa vörð um þau og styrkja 

stofnanir. Þarna liggja tækifæri sveitarstjórnanna.  

• Með því að beina viðskiptum sína meira til fyrirtækja á svæðinu. 

• Með því að sækjast eftir fleiri verkefnum fyrir viðkomandi stofnun. 

 

3.18.2 BORGARFJARÐARSVÆÐI 

• Aðgerðir í málum landbúnaðarins. 

• auka fjármagn til félagslegrar þjónustu. 

• Aukið rekstrarfé. 

• Aukið styrki til uppbyggingar á þessu sviði. 

• Aukin framlög. 

• Ekki hækka virðisaukaskatt. 

• Fullnægjandi tollasamninga. 

• Hagstæðara verð á rafmagni.  

• Lagabreytingar um afurðaverð og verndun íslensks landbúnaðar. 

• Létt undir með útflutningi og lækka skatta á einstaklinga og fyrirtæki á landsbyggðinni. 

• Lækka álögur. 

• Lækka tryggingagjaldið. 

• Lækka vsk. á ferðaþjónustu. 

• Lækka þessi endalausu gjöld/skatta sem kemur illa við lítil fyrirtæki.  Tryggingargjald, og 

endalaus skoðunar- og leyfisgjöld hjá sjálftökuliðinu (MAST). 

• Lækkun húsaleigu og annarra opinberra gjalda. 

• Með að flýta fyrir lagningu ljósleiðara og  þriggja fasa rafmagns. 

• Með auknu fjármagni. 

• Með auknu ríkisframlagi og auknum skilningi á aðstæðum á landsbyggðinni. 

• Með betra net- og gsm-sambandi. 

• Með frekari fjárframlögum - þá átt við ríkisvaldið. 

• Með heilbrigðri og gagnsærri stjórnsýslu. 

• Með verndartollum á innfluttar búvörur, með meiri jöfnuði milli búgreina í stuðningi 

ríkisins við landbúnað. 

• Með því að auka fjárheimildir í fjárlögum. 

• Með því að bæta rafmagn, vegi og fjarskipti. 

• Með því að marka skýrari stefnu í ágæti áfangastaðarins fyrir ferðaþjónustu. 

• Meira eftirlit með starfsleyfum í ferðaþjónustu. 

• Með því að halda uppi þjónustustigi, bæta samgöngur og fjarskipti og veikja ekki innviði, 

svo sem skólahald og önnur búsetuskilyrði. 
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• Minnka gjöld. 

• Raforkumál. 

• Sett meiri pening í að styrkja innviði ferðaþjónustunnar, t.d. vegi, göngustíga og hærra 

þjónustustig á vegum. 

• Sett skýrari ramma um starfsemi ýmissa fyrirtækja og aukið samstarf við eftirlit, fært 

eftirlitsaðilum valdheimildir til að fylgja málum eftir. 

• Skipulagðara og virkara eftirlits- og vottunarkerfi. 

• Stuðla að bættu afurðaverði, til dæmis. 

• Stuðlað að því að fyrirtækið verði með ávallt ákveðinn þátt starfsemi sinnar sem næst 

viðskiptavinum sínum. 

• Veita meira fé til rekstursins. 

• Vernda betur þær hreinu afurðir sem hér eru framleiddar. 

• Viðvíkjandi landbúnaði hefur sá ráðherra sem fer með það ráðuneyti enn þá, vægast sagt, 

unnið á móti greininni. 

 

3.18.3 DALIR 

• Alvöru byggðastefnu sem byggir á að efla byggð og atvinnutækifæri.  

• Á eins við hér og að framan. Nýtt húsnæði myndi óneitanlega breyta miklu. 

• Fjármagna verkefni sín í samræmi við þarfir. 

• Jöfnun flutningskostnað, húsnæði.  

• Marka framtíðarsýn.  

• Með aukinni fjárveitingu. 

• Með því að gera engar breytingar á búvörusamningnum. 

• Með því að halda greiðslumarki áfram óbreyttu, þ.e. framseljanlegt og hætta við 

svokallaðan vatnshalla. 

• Með því að hugsa lausnamiðað og sjá aðrar leiðir en ferðaþjónustu og hótelrekstur sem 

lausn á velgengni og sem framtíðarsýn. 

• Með því að lækka skatta og gjöld. 

• Með því að sjá til þess að vegakerfi, raforka, netsamband og farsímasamband sé viðunandi. 

• Með því að hætta að vera með sífelldar hugmyndir um hvernig eigi að skattleggja greinina. 

• Niðurgreiðsla á aksturskostnaði. 

 

3.18.4 SNÆFELLSNES 

• Að bæjarfélagið hætti í samkeppni við alla iðnaðarmenn bæjarins og fari að nota þessa 

iðnaðarmenn. 

• Að fasteigagjöldum verði haldið í lámarki og það verði sama % á fasteignagjöldum og 

húsakosti í landbúnaði því það er líka atvinnustarfsemi. 

• Auðvelda nýjar fjárfestingar í framleiðsluaðstöðu. 

• Auka  strandveiðikvóta. 

• Auka greiðslur. 

• Auka veiðiheimildir. 

• Aukið fjármagn til ríkisfyrirtækja. 



 
50 

 

• Betra eftirlit með ofansögðu (t.d. byggingarfulltrúi). Notast við fyrirtækin í bænum en ekki 

réttindalausa bæjarstarfsmenn. 

• Bæta samgöngur og tryggja að þær séu reglulegar (strætó, mokstur, almennilegir vegir 

o.s.frv.) 

• Draga úr óþarfaeftirliti, fljótari svörun við eiginlega öllu, draga úr óhóflegri skattheimtu. 

• Fiskveiðistjórn - aðgreining veiða og vinnslu. 

• Fleiri sérfræðinga í skólann. 

• Fleiri útboðum.  

• Færa  starfsemina meira út á land og betur um landið. 

• Lagfæra  kvótaúthlutina og skilja meira af afrakstri fyrirtækja eftir í heimabyggð. 

• Langtímastefnumótun (framtíðarsýn). 

• Leyfa smábátum að veiða í net og breyta reiknireglum í auðlindagjaldi. 

• Lækka álögur, bæta þjónustu. 

• Lækka skatta, auka þjónustu. 

• Lækka tryggingargjaldið. 

• Lækkað skatta. 

• Lækkað tryggingargjaldið. 

• Lækkað veiðileyfisgjöldin og lækkað öll gjöld er sem eru of há samanber skoðunargjöld og 

eftirlitsgjöld. 

• Lækkun alls konar gjalda og fljótlegri afgreiðsla.  Nákvæmari upplýsingar vegna 

uppbyggingar.  

• Lækkun veiðigjalda. 

• Með  því að efla hafnarsvið vegagerðarinnar og setja meiri fjármuni í málaflokkinn. 

• Með afnámi alls konar álaga og skatta. 

• Með framtíðarsýn og dreifingu ferðamanna, sérstaklega á veturna,  ekki endalaus óvissa 

um vsk., gengismál og launamál.   

• Með ívilnunum.  

• Með meira fjármagni. 

• Með minni álögum t.d. veiðigjöld. 

• Með réttlátari skiptingu á kvótanum. Kvótinn er eign þjóðarinnar, ekki einstakra útgerða. 

• Með sanngjarnari skatttöku á þessi smáu fyrirtæki eins og ég rek. 

• Með vel ígrunduðu jafnvægi fjármagns og verkefna til sveitarfélaga. 

• Með því að endurskoða álögur á greinina. Ekki leggja jafnar álögur á stór og lítil fyrirtæki. 

• Með því að minnka eftirlitsiðnaðinn. 

• Minni skattaálögum. 

• Minni skattheimta. 

• Minnka álögur á fyrirtækin og skatta á fyrirtækin. 

• Skapa þjóðarsátt um stefnu í  menntamálum. 

• Stillt veiðigjöldum í hóf. Draga úr ýmsum álögum, t.d. tryggingargjaldi. 

• Stuðla að lækkun vaxta. 

• Stutt betur við bakið á litlum þjónustufyrirtækjum á landsbyggðinni. 

• Styðja með því að gera ráð fyrir breytingum á starfi í fjárhagsáætlunum, laga húsnæði. 

• Taka harðar á opinberum stofnunum sem veita/selja þjónustu í samkeppni við einkaaðila. 

Enn fremur væri heppilegt að stjórnvöld (einkum svf.) hefðu betri þekkingu í opinberum 
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innkaupum, kynnu t.d. að bjóða út sérhæfð verk - útboð ýmissar sérhæfðrar þjónustu eru 

yfirleitt illa ígrunduð og illa unnin.  

• T.d. með ódýrara rafmagni til lýsingar gróðurhúsa. 

• Tollasamningur, innflutningur á hráu kjöti, flutningskostnaður.  

• Undanskylja okkur sem hafa borgað alla skatta og skyldur þessum 90 dögum og leyfa 

okkur áfram að vera með rekstur allt árið. 

• Uppræta alla pólitíska spillingu og breyta kosningum í persónur ekki flokka. 

• Versla við þá aðila sem bjóða og veita þjónustuna á staðnum. 

• Viðhaft betra eftirlit, samkeppnisumhverfi er varðar leyfisveitingar og gera aðgerðir. 

• Víða erlendis ber ríkið alfarið kostnað af rannsóknum. 

• Þar sem þetta er hafnarrekstur þarf ríkið að auka framlag í hafnabótasjóð svo að 

uppbygging verð hraðari. 


