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Fyrir Alþingi liggur nú fyrir frumvarp ríkisstjórnarinnar um breytingu 
á
lögum um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála. Verði frumvarp þetta 
að
lögum mun það hafa mikla kostnaðaraukningu í för með sér fyrir 
Flugleiðasamstæðuna og íslensku ferðaþjónustuna.

Ekki þarf að hafa mörg orð um mikilvægi Keflavíkurflugvallar í 
starfsemi
Flugleiðasamstæðunnar enda flugvöllurinn móðurstöð Icelandair. í 
tengslum
við flug Icelandair er á Keflavíkurflugvelli rekin 
flugafgreiðsluþjónusta,
bilaleiga, söluskrifstofa, flugeldhús, veitingarekstur, biðstofa fyrir 
farþega á viðskiptafarrými, fraktmiðstöð, tæknistöð ofl. Alls starfa á 
vegum Flugleiðasamstæðunnar 600-800 manns á Keflavíkurflugvelli við 
þessa
starfsemi og skiptir hún því gríðarlega miklu máli fyrir atvinnulíf á 
Suðurnesjum.

Icelandair starfar á alþjóðamarkaði og skiptir skiptistöð félagsins í 
Keflavík megin máli í þeirri starfsemi. Um 75% flugfarþega hjá 
Icelandair
eru erlendir farþegar en flug félagsins er undirstaðan í almennri 
flugumferð um Keflavíkurflugvöll. Um 7 0-80% af flugfarþegum sem fara í 
gegnum flugstöðina í Keflavík eru á vegum Icelandair. Megin hluti allra 
skiptafarþega sem fara í gegnum stöðina eru á vegum Icelandair. Um 80-
90%
af erlendum ferðamönnum sem koma til landsins koma með Icelandair og um 
50-60% íslendinganna sem fara til útlanda fljúga með félaginu. Ljóst má 
þvi
vera að hagsmunir Icelandair og Flugleiðasamstæðunnar á þróun 
starfseminnar
á Keflavíkurflugvelli eru verulegir.

Ef ofangreint frumvarp verður samþykkt mun það þýða um 7 0 milljónir 
króna
hækkun á kostnaði hjá Icelandair á ári. Þessi þróun er félaginu mjög 
óhagstæð og andstæð almennri þróun í alþjóðarflugi. Alþjóðaflug hefur 
gengið í gegnum mikla erfiðleika síðustu ár og hefur þrýstingur á lægri 
fargjöld aldri verið meiri. Megin áhersla alþjóðlegra flugfélaga 
einkennist
því í dag fremur öðru af lækkun kostnaðar og einföldun rekstrarins. Með 
hækkun ríkisins á gjöldum á Keflavíkurflugvelli er samkeppnishæfni 
Icelandair á alþjóðamarkaði rýrð auk þess sem samkeppnihæfni íslenskrar 
ferðaþjónusta mun minnkað. Er þetta andstætt stefnu rikisins að auka 
fj ölda
ferðamanna til landsins.

Það er mat Flugaleiðasamstæðunnar -að óeðlilegt sé að rekstur 
Flugstöðvar
Leifs Eiríkssonar og rekstur flugvallarins séu aðskildir. Á sama tíma 
og



lagt er til að gjöld hækki vegna rekstur flugvallarins er Flugstöð 
Leif s
Eiríkssonar rekin með miklum hagnaði. Hagnaður stöðvarinnar var 545 
milljónar krónar árið 2003 og 838 milljónir krónar árið 2002. Arður 
stöðvarinnar til ríkisins á síðara ári voru 375 milljónir króna. Skoða 
verður þessar tölur með tilliti þeirra hækkana á lendingargjöldum sem 
boðuð
eru með frumvarpinu. Að mati Flugleiða má það ekki verða markmið 
ríkisins
að nýta sér þá aukningu í farþegafjölda sem markaðsstarf 
ferðaþj ónustunnar
skilar inn 1 flugstöðina til þess að ná fram sívaxandi hagnaði af 
starfseminni. Flugstöðin er samgöngumannvirki og eini tilgangur 
ríkisins
með rekstri þess á að vera að veita flugrekendum og farþegum þeirra 
nauðsynlega þjónustu með algjörum lágmarks tilkostnaði. Með þessu er 
ekki
verið að leggja mat á fjárþörf Keflavíkurflugvallar heldur verið að 
benda á
mikilvægi samræmingar á starfseminni á Keflavíkurflugvelli.

Hækkun gjalda, eins og boðuð er ofangreindu frumvarpi er að mati 
Flugleiðasamstæðunnar algjörlega á skjön við þróun á rekstrarumhverfi
í
alþjóðarflugi og mun skaða samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar. 
Hækkunin
mun hækka kostnað flugrekenda og draga úr getu þeirra til að standa sig 
í
samkeppninni. Umhverfi flugfélagana er hratt að breytast, og sífellt 
meiri
krafa er gerð um lækkun kostnaðar. Opinberir aðilar jafnt sem ýmsir 
þjónustu- og viðskiptaaðilar flugfélaga eru að bregðast við þessari 
þróun
með lækkun kostnaðar til flugfélaganna. Þar getur Keflavíkurflugvöllur 
ekki
verið undan skilinn.
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