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Efni: Athugasemdir við frumvarp til varnarmálalaga

Vísað er til bréfs yðar, dags. 23. apríl sl.? þar sem öskað var eftir athugasemdum við frumvarp 
til vamarmálalaga nr. 34/2008. Vegna anna þá náði Flugmálastjóm íslands ekki að senda inn 
athugasemdir fyrir gefínn tímafrest. Á íundi með utanríkismálanefnd í síðustu viku var vakin 
athygli á nauðsyn þess að gera þurfi fleiri breytingar á vamarmálalögum en fram koma í 
frumvarpinu og óskað heimildar til að senda irni athugasemdir. Formaður 
utanríkismálanefhdar féllst á það. Hér á eftir verður gert grein fyrir athugasemdum 
Flugmálastjómar.

f 13. gr. vamarmálalaga er fjallað um útgáfa aðgangsheimilda inn á öryggissvæðis- og 
vamarsvæði. Utanríkisráðherra er heimilt skv, greininni að heimila rekstraraðila 
Keflavíkurflugvallar að annast útgáfu aðgangsheimilda á þeim hluta öryggissvæðisins sem er 
innan haftasvæðis flugvemdar. Flugmálastjóm íslands vill benda á nauðsyn þess að þessari 
heimild sé fylgt eftir svo ísland geti staðið við alþjóðlegar skuldbindingar sínar varðandi 
flugvemdarráðstafanir innan haftasvæða flugvemdar á Keflavíkurflugvelli.

í 14. gr. varnarmálalaga er fjallað um rekstur íslenska loftvamakerfisins og rekstur 
fjarskiptastöðva og ratsjárstöðva Atlantshafsbandalagsins. Flugmálastjóm fslands vill benda 
á að hver sá sem rekur fjarskiptastöðvar og ratsjárstöðvar sem nota skal til 
flugleiðsöguþjónustu, þarf starfsleyfi til slíks reksturs frá Flugmálastjórn fslands. Sá búnaður 
sem nú er í rekstri Varnarmálastofhunar þjónustar m.a. flugleiðsöguþjónustu Isavia og rétt er 
að ítreka að Isavia byggir sína ratsjárþjónustu að stórum hluta á þessum búnaði og mikið 
liggur því undir ef breytingar verða þar á. í dag er Isavia með starfsleyfi til reksturs ratsjár- 
og fjarskiptaþjónustu og Flugflarslcipti með starfsleyfi til reksturs flarskiptaþjónustu. Um 
starfsleyfí til reksturs ratsjár- og fjarskiptaþjónustu fer skv. reglugerð nr. 631/2008 um 
starfsleyfi flugleiðsöguþjónustu.

í 16. gr. vamarmálalaga er Vamarmálastofnun (utanríkisráðherra skv. frumvarpinu) heimilt 
að taka gjald af notkun búnaðar og skal það gjald renna til ríkissjóðs. Flugmálastjóm íslands 
telur rétt að benda á að slík gjaldtaka til notenda, þ.e. rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu, 
myndi auka kostnað þeirra rekstraraðila og færa má rök fyrir því að slík gjaldtaka myndi 
endanlega lenda á flugfarþegum.

http://www.caa.ts


Að lokum er beðist velvirðingar á þeim töfurn sem orðið hafa á því að senda framangreindar 
athugasemdir.
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