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um breytingu á lögum um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, 
nr.31/1987, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 130. löggjafarþingi 2003-2004.)

Flugvallagjald er í dag 165 kr fyrir hvem farþega, en farþegar á aldrinum tveggja til 
tólf ára greiða helming gjaldsins en farþegar innan tveggja ára aldurs greiða ekkert 
gjald. Með þessu frumvarpi er verið að leggja til að hækkaþettagjald um 132% eða 
í 382 kr. Flugfélag Vestmannaeyja flutti í fyrra um 26.000 farþega á milli 
Vestmannaeyja og Bakkaflugvallar, og um 3000 farþega á aðra áfangastaði á landinu.

Fargjaldið á milli Vestmannaeyja og Bakka er í dag 2000 kr. og er 
flugvallagjaldið um 9% af farmiðaverði, ef við munum halda verði á flugleiðinni 
óbreyttu þá mun farþegagjaldið verða um 24% af farmiðaverði. Þessi hækkun mun 
þýða það að þessi aukni kostnaður mun flytjast út í farmiðaverðið. Aðeins tekur um 6 
mínútur að fljúga milli Vestmannaeyja og Bakkaflugvallar, á milli Reykjavíkur og 
Egilsstaða er um 60 mínútna flug, og á milli Keflavíkur og Minneapolis er um 6 klst 
flug og fyrir þessar flugleiðir á að innheimta sama flugvallaskatt.

Rekstrarkostnaður minni flugfélaga jókst mikið árið 2002 þegar JAR-OPS 1 
reglur tóku gildi og höfum við þurft að bera þann kostnað ásamt farþegum okkar en 
frá því að nýju reglumar tóku gildi hefur fargjaldið á milli Vestmannaeyja og 
Bakkaflugvallar hækkað um 35% eða úr um 1500 kr. í 2000 kr. það verður afar erfitt 
fyrir okkur að ætla að hækka fargjaldið um 11% til viðbótar eða í um 2220 kr vegna 
hækkunnar á flugvallaskatti.

Það er mjög óréttlátt að ætla að innheimta sama gjald fyrir farþega sem fær 
notið allra þeirra þæginda sem hugsast getur, á meðan farþegar sem fljúga á milli 
Bakka og Vestmannaeyja þurfa jafnvel að bíða í bílum sínum vegna þrengsla i 
flugstöð. Þessum sömu farþegum er svo boðið uppá það að flugvöllurinn uppfyllir 
ekki þær kröfur sem í gildi eru um lágmarksútbúnað á flugvöllum t.d. 
grunnaðflugsbúnað með hringvitum (NDB) eða GPS leiðsögn og ekki þykir stórmál 
að aðflugshallabúnaður skuli ekki vera til staðar og að norður-suður flugbrautin skuli 
vera það illa farin að hún sé varla nothæf..

Mín tillaga er sú að flugvallaskatturinn verði bundinn við lengd flugleiðar, en 
til vara hef ég aðra tillögu og er hún sú að flugvallaskatturinn verði óbreyttur 165 kr. 
fyrir hvem farþega, en varaflugvallagjaldið verði hækkað í 815 kr. fyrir hvem 
farþega.

Að lokum vil ég lýsa yfir óánægju minni með þann stutta tíma sem gefinn er 
til athugasemda fyrir þetta mikilvægt mál.
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