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Efni: Frumvarp um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar

Samtök ferðaþjónustunnar hefur fengið ofangreint frumvarp til umsagnar og vilja taka fram 
efitirfarandi:

Því ber að fagna að nú skuli frumvarp um breytta skipan mála varðandi Keflavíkurflugvöll loks 
liggja fyrir. Samtökin hafa ítrekað og til margra ára bent á augljóst óhagræði þeirrar 
stjómskipunar sem gilt hefur um Keflavíkurflugvöll. Þó svo að það fyrirkomulag sem lýst er í 
frumvarpinu sé til mikilla bóta miðað við þá skipan mála sem verið hefur eru ýmis atriði sem 
gerðar eru verulegar athugasemdir við. Það yrði mikill skaði ef það tækifæri til hagræðingar og 
skilvirkni sem felst í uppstokkun á stjómun þeirrar starfsemi sem fram fer á flugvellinum yrði 
ekki nýtt sem skyldi.

Almennt um stjórnskipulag Keflavíkurflugvallar
Samkvæmt frumvarpinu er áformað að stofna sérstakt opinbert hlutafélag um rekstur 
flugvallarsvæðisins. Slíkt ætti að vera með öllu óþarft enda er þegar til staðar opinbert hlutafélag, 
Flugstoðir ohf, þar sem fyrir er stjómskipulag og sérfræðiþekking á rekstri flugvalla, 
flugumferðarþjónustu og tækjabúnaðar. Það er augljóst hagræði fólgið í því að byggja upp eina 
sterka einingu á þessu fagsviði frekar en að hafa tvö félög, hvort með sitt stjómskipulag og 
veikari faglegan grunn en eitt öflugt fyrirtæki gæti haft. Engin rök, hvorki fagleg, rekstrarleg né 
fjárhagsleg, hafa komið fram sem réttlæta þá leið sem boðuð er í frumvarpinu.

Tilgangur félagsins
í 4. gr. frumvarpsins er fjallað um tilgang þess félags sem boðað er að stofnað verði. Skv. 
orðalagi greinarinnar er það hið opinbera hlutafélag sem sjálft á að annast verslunarrekstur á 
svæðinu. Þessu er mótmælt og ítrekuð þau sjónarmið sem áður hafa margoft komið fram að 
heilladrýgst sé að fela einkaaðilum þennan þátt á eðlilegum samkeppnislegum forsendum. Þá 
vantar í þessa grein þann augljósa tilgang sem hlýtur að vera að reka borgaralegan 
alþjóðaflugvöll í samræmi við íslenskar og alþjóðlegar kröfur sem um þá starfsemi gilda. Það er 
lykilatriði að tekið verði mið af öryggismálum og faglegri stjómun flugvallarins við fyrirhugaðar 
breytingar.
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Skipulagsmál
í 8. og 9. gr. frumvarpsins er íjallað um forræði varðandi skipulag svæðisins og skyld mál. Hér 
ber að leggja ofuráherslu á að tryggja sjálfstætt skipulagsvald flugvallarins án óeðlilegrar aðildar 
nærliggjandi sveitarfélaga. Ástæða þessa er tvíþætt; annars vegar til að tryggja eðlilega þróun og 
uppbyggingu svæðisins, og hins vegar til að forða því fyrirkomulagi sem rekstraraðilar á 
Keflavíkurflugvelli hafa þurft að búa við að greiða há gjöld til sveitarfélaga sem enga þjónustu 
veita innan vallarsvæðisins. Það hefur hvergi reynst happadrjúgt að nærliggjandi sveitarfélög hafi 
ítök í skipulagsmálum flugvalla og nægir í þeim efnum að nefiia Reykjavíkurflugvöll, þar sem 
skipulagsmálefni sveitarstjórna hafa í raun haldið aftur að eðlilegri uppbyggingu á flugvellinum í 
áratugi.

Flugumferðarstjórn
í drögunum virðist ekki vera tekin afstaða til þess hvemig skipan flugumferðarþjónustu verði 
háttað þó heimildarákvæði um slíkt sé að finna í bráðabirgðaákvæðum og athugasemdum. Það 
hefur lengi legið ljóst fyrir að eitt helsta tækifæri til hagræðingar við breytt fyrirkomulag við 
rekstur vallarins liggi einmitt í aukinni samnýtingu flugumferðarþjónustu á Keflavíkurflugvelli 
og hjá Flugstoðum í Reykjavík, t.d. varðandi aðflugsstjóm. Nauðsynlegt er að í frumvarpinu 
komi skýrt fram að öll flugumferðarþjónusta og skyld starfsemi sé á einni hendi til að tryggja að 
þessi hagræðing geti náð fram að ganga.

Gjaldskrármál
Engar forsendur eru gefnar í 10. gr. um grundvöll þeirrar gjaldskrár sem flugvöllurinn kemur til 
með að nota eftir boðaða breytingu. Eina kvöðin sem lögð er á stjóm félagsins er að gjaldskráin 
sé birt á heimasíðu þess, sem ekki setur stjóminni nokkrar skorður varðandi gjaldtöku. Við slíkt 
verður ekki unað. í þessu sambandi er nauðsynlegt að huga að því að stór hluti af 
reksturskostnaði vallarins hefur verið greiddur með framlagi frá bandarískum stjómvöldum en 
þess framlags nýtur ekki lengur við. Það er gífurlegt hagsmunamál fyrir íslenska flugrekendur og 
ferðaþjónustuaðila, og í reynd allra þeirra sem flugvöllinn nota, að gjaldtaka vegna notkunar 
hans verði áfram samkeppnishæf, en auknu framlagi íslendinga verði ekki velt yfir á 
flugrekendur og þá flugfarþega. Hér er um geysilegt hagsmunamál allra þessara aðila að ræða. 
Opin gjaldskrárákvæði eins og þau birtast í frumvarpsdrögunum valda ugg um að þessum 
kostnaði verði velt yfir til rekstraraðila og farþega. Slíkt mundi spilla enn frekar 
samkeppnisstöðu íslenskrar ferðaþjónustu.

Fulltrúar Samtaka ferðaþjónustunnar eru tilbúnir til umræðu um ofangreint frumvarp. 
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