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Frumvarp til laga um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála.

Vísað er í bréf yðar frá 27. apríl, þar sem farið er fram á umsögn Flugfélags íslands um 
ofangreint fhimvarp. Nú er það ljóst að dómur EFTA dómstólsins frá 12. desember 2003 
leiðir til þess að gera verður breytingar á því kerfi sem farþegaskattar hafa verið innheimtir 
eftir. Flugrekendur í innanlandsflugi vissu að hækkunar var að vænta vegna þessa máls og 
það má segja að sú niðurstaða sem náðst hefur um kr. 382 á hvem brottfararfarþega sé 
ásættanleg niðurstaða miðað við það, ef upphæðinni hefði einfaldlega verið jafnað niður á 
innanlands- og millilandaflug. Það er hins vegar rétt að benda á, að brottfararskattar eru 
borgaðir af hverri brottför í innanlandsflugi, þannig að farþegar sem fljúga fram og til baka 
borga kr. 764 í farþegaskatta eftir breytingar. Farþegar í millilandaflugi borga aðeins 
brottfaraskatt i Keflavík - eða kr. 382. Það er einnig rétt að benda á, að þessi breyting mun 
þýða um kr. 70 milljónir í auknar álögur á innanlandsflugið. Sem betur fer hefur rekstur í 
innanlandsflugi gengið betur á undanfömum árum en áratugina á undan. Hér er hins vegar 
verið að leggja til verulega kostnaðarhækkun, sem mun hafa áhrif á samkeppnisstöðu 
innanlandsflugs. I því sambandi er rétt að benda á, að flug til smærri áfangastaða hefur ekki 
verið ábatasamt og er síðasta dæmið að flugi til Sauárkróks verður hætt fljótlega ef svo fer 
fram sem horfir. Það má gera ráð fyrir að aukin gjaldtaka veiki enn stöðu þessara 
áfangastaða. Ekki er að sjá að um neinar sértækar aðgerðir verði að ræða til að mæta þessari 
hættu.

Samkvæmt þessu frumvarpi er nú lagður á sérstakt varaflugvallargjald, vegna kostnaðar við 
rekstur varaflugvalla í millilandaflugi. Eins og þessu er stillt upp verður heildarkostnaður 
millilandaflugs frá Keflavík sá sami og áður, ef lagt er saman þetta nýja varaflugvallargjald 
og nýir farþegaskattar. Það virðist því sem heildargjaldtaka hins opinbera af flugrekstri vaxi 
um a.m.k. 70 milljónir á ári, sem eru þá viðbótarálögur á innanlandsflug. I forsendum þessara 
breytinga var ekki gert ráð fyrir að heildartekjur hækkuðu vegna þessara formbreytinga.
Einnig er rétt að benda á, að samkvæmt þessu frumvarpi er gert ráð fyrir, að 
varaflugvallargjald leggist á millilandaflug til Grænlands og Færeyja. Fram til þessa hafa
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einungis verið greiddir farþegaskattar eins og að um innanlandsflug væri að ræða í flugi til 
þessara nágrannalanda okkar. Það verða því verulegar breytingar á gjaldtöku vegna þessa 
flugs, gangi þetta eftir. Gjaldtaka á hvem brottfararfarþega verður því hér eftir um kr. 1.250 
eftir breytingar - en var kr. 165 samkvæmt eldri lögum. Ástæða þessa var, að talið var rétt að 
reyna að efla samgöngur á milli þessara nágrannalanda með þessum hætti. Hér hefur 
greinilega orðið stefnubreyting, sem mun hafa áhrif á verð farmiða á milli íslands og þessar 
landa.

Ég vil að lokum lýsa því yfir, að við erum að sjálfsögðu reiðubúin til að gefa frekari 
upplýsingar eða athugasemdir ef eftir því verður sóst.
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