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Áhrif COVID-19 á rekstur ÍTR árið 2021 

 

Á fyrstu 6 mánuðum ársins voru sundlaugarnar lokaðar í 21 dag og opnar með takmörkunum í 123 daga, þá voru 
óskertir opnunardagar 37 á fyrstu 6 mánuðum ársins.  Sundlaugarnar gátu tekið á móti 50% af leyfilegum fjölda 
frá 1. janúar – 23. febrúar og frá 15. apríl – 9. maí  síðan voru 75% takmarkanir í sundlaugar frá 24. febrúar – 24. 
mars og frá 10 maí – 24 maí. Þann 25. mars til 14. apríl voru allar sundlaugar lokaðar.  

Þá voru aftur settar takmarkanir í sundlaugar sem miðast við 75% af leyfilegum gestafjölda í sundlaugarnar frá 
24. júlí og er það enn í gildi. 

Árið 2021 gerði áætlun ráð fyrir lækkun á tekjum vegna COVID19 upp á 70 mkr. þá eru tekjur vegna aðgangs samt 
sem áður 15,5 mkr undir áætlun á fyrstu 7 mánuðum ársins. Þannig má áætla að áhrif COVID19  á tekjur 
sundlauga séu um 100 mkr fyrir árið 2021 

Lokanir og takmarkanir höfði einnig veruleg áhrif á rekstur Skíðasvæðanna, Fjölskyldu- og húsdýragarðsins og 
Ylstrandarinnar.  

 

Skíðasvæði voru mikið lokuð þennan vetur.  

Lokað var vegna COVID19 allan desember og fram til 15. janúar.  

Þá var skíðasvæðunum lokað vegna COVID19 frá 25. mars og opnuðu aftur þann 14. apríl en þá var ekki hægt að 
opna aftur vegna snjóleysis. Þess á milli var veturinn frekar slæmur vegna slæms veðurs og lítils snjómagns  

Hafði veruleg áhrif á tekjur skíðasvæðanna og eru tekjurnar 35 m.kr undir áætlun. 

 

Ylströndin var lokuð 21 dag. Þannig gildir vorpassinn fyrir árið 2021 alls 21 dag inn á haustpassann. Þá er haust 
passinn seldur á lægra verði sem því nemur og því kemur tekjutap vegna lokananna inn á árið 2021.   

 

FHG hefur verið mikið lokaður og með skerta opnun. Skert opnun hefur verulega mikil áhrif á góða daga á sumrin 
ítrekað þurft að vísa fjölda fólks frá vegna þess að leyfilegum gestafjölda hefur verið náð. 

Bestu daganna er garðurinn að verða af tekjum uppá rúma milljón á dag.    

 


