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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um siglingaleiðir við norðan- og vestanvert ísland, 
13. mál

Þann 20. október sl. barst frá nefiidarsviði Alþingis fyrir hönd Umhverfis- og 
samgöngunefiidar tillaga til þingsályktunar um siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Island, 
13. mál. Er óskað eftir umsögn innanríkisráðherraum tillöguna.

Svo sem fram kemur í tillögunni hafa málefni norðurslóða verið í kastljósi á ýmsum sviðum í 
ríkum mæli að undanfömu. Koma þar til möguleikar tengdir auknum siglingum um 
Norður-íshaf. í tengslum við þetta hefur Alþjóða siglingamálastofiiunin unnið að gerð reglna 
um siglingar á heimskautasvæðum. Hefur Siglingastofhun íslands komið að þeirri vinnu 
ásamt ýmsum hagsmunaaðilum. Innan Norðurskautsráðsins er jafnframt unnið að undibúningi 
úttektar á stöðu og framtíðar þróun samgönguinnviða á norðurslóðum í ljósi vaxandi 
umferðar og aukinna efnahagsumsvifa. Munu íslensk stjómvöld koma að þessari vinnu.

í tillögunni er lagt til að Innanríkisráðherra verði falið að semja reglur um siglingaleiðir við 
norðan- og vestanvert ísland og afla staðfestingar Alþjóðasiglingamálastofiiunar á þeim. Telja 
verður að með þessu orðalagi sé verkefiiinu sniðinn of þröngur stakkur. í upphafi er rétt að 
kanna og leggja mat á þörfina fyrir slíkar reglur um siglingaleiðir en jafnframt að skoða aðrar 
aðgerðir sem ná því markmiði sem ætlunin er að ná samkvæmt tillögunni, þ.e. að treysta 
öryggi siglinga, auka öryggi sjófarenda og draga úr líkum á óhöppum og alvarlegum 
afleiðingum slysa fyrir hið viðkvæma umhverfi og lífríki. Einnig að stýra og/eða koma í veg 
fyrir siglingar um sérlega viðkvæm hafsvæði og tryggja viðbúnað vegna mengunarslysa.
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