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Efni: Um sögn Isavia um tillögu til þingsályktunar uni millilandaflug um  
Hornafjarðarflugvöll. hingskjal 175 - 174 mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 4. febrúar sl., varðandi beiðni frá 
Umhverfis- og samgönguncfnd Alþingis um umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
millilandallug um Uornaíjarðarflugvöll, 174. mál á þskj. 175.

Hér fyrir neðan er umsögn Isavia um þingsályktunartillöguna.
Fyrirvara verður að gera við kostnaðartölur í umsögninni. Þannig liggur ekki fyrir ný 
greining á kostnaði við öryggissvæði heldur hafa kostnaðartölur frá greinargerðinni árið 
2008 sem vísað er til í þingsályktuninni, verið framreiknaðar miðað við vísitölu 
byggingakostnaðar frá janúar 2008 enda liggur ekkert fyrir um breytingu frá þeim 
forsendum.
Nokkrar breytingar hafa orðið á reglugerðum frá árinu 2008 sem varða starfsemi 
flugvalla og hafa áhrif á kostnað og rekstur þeirra. Gert er ráð fyrir að undanþágur skv. 
6. gr. nýrrar reglugerðar nr. 985/2011 um flugvemd, sem leysti eldri reglugerð nr. 
361/2005 af hólmi verði nýttar. Forsenda lægri kostnaðar vegna flugverndar byggir á 
því að Flugmálastjórn íslands samþykki beitingu undanþágunnar enda fari um 
ílugvöllinn loftfor sem falla innan ramma hennar. Er þá miðað við að eingöngu fari um 
flugvöllinn loftfor sem eru með 15.000 kg. hámarks flugtaksþunga eða minna.
Þá hefur síðasta breyting á reglugerð nr. 464/2007 um flugvelli leitt til umtalsvert hærri 
kostnaðar við rekstur flugvalla í ílokki I, aðallega vegna aukinnar viðbúnaðarþjónustu 
sem kallar á aukin mannafla mcð tilheyrandi kostnaðaraukningu.
Eins og í'ram kemur í þingsályktunartillögunni fellur Hornaijarðarllugvöllur nú undir 
flokkinn skráður lendingarstaður og kröfur til hans eru í samræmi við IV. hluta 
reglugerðar nr. 464/2007 um flugvelli. Samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar er kveðið á 
um að millilandaflugvellir skuli vera í fiokki I, en sá flokkur fiugvalla þarf að uppfylla 
alþjóðlegar kröfur og staðla um flugvelli. Þeir staðlar kveða á um lágmarksviðmið 
vegna fiugbrauta, öryggissvæða, merkinga, tækjabúnaðar, þjálfunar starfsfólks auk þess 
sem ríkari kröfur eru gerðar um starfsleyfi, öryggisstjómunarkerfi, eftirlit o.fl. í
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fylgiskjali er að fínna nánari sundurliðun á helstu kostnaðarliðum sem af breytingunni 
leiða.
í kostnaðarforsendum Isavia er annars vegar gengið út frá óbreyttri lengd 
flugbrautarinnar á Hornafjarðarflugvelli (1500m), sem leiðir til umtalsverðs kostnaðar 
við frágang öryggissvæða. Hins vegar er gengið út frá því að brautin verði stytt (í 
1199m) sem drægi úr þörf fyrir ný öryggissvæði, en gæti jafnframt skert 
notkunarmöguleika flugvallarins. Nánar er vísað til greinargerðarinnar frá 2008 um 
þetta að öðru leyti er vísað til viðhengis um sundurliðun kostnaðar. Hvorki er tekið tillit 
til hugsanlega minni tekna á öðrum millilandaflugvöllum né aukins kostnaðar við 
landamæraeftirlit eða tollgæslu.
í tekjuáætlun flugvallarins er reiknað með 50 lendingum á ári á loftfari sem tekur 10 
farþega og rúmast innan undanþáguákvæðis flugverndar.

Obreytt lengd brautar Stytt braut
Stofnkostnaður 148.9 millj,- 51.9 millj.
Arlegur rekstur 32.9 millj. 32.9 millj.
Tekjur flugvallar 0,4 millj. 0,4 millj.
Kostnaður lár 181,4 millj 84,4 millj.

Félagið bendir á að rekstur flugvalla innanlands er greiddur a f ríkissjóði í gegnum 
þjónustusamning við félagið. Aðrar tekjur flugvalla í innanlandskerfinu standa undir 
24% af rekstrarkostnaði.
Þá telur félagið að aukin ásókn og eftirspurn ferðamanna sé nauðsynlegur undanfari 
uppbyggingar mannvirkja eða þjónustu með sjálfbærni í huga og að byggt verði á 
raunhæfri viðskiptaáætlun um slíkar Qárfestingar. Engin fyrirspurn hefur borist frá 
flugrekendum til Isavia um millilandallug með farþega um Hornaijarðarilugvöll að svo 
komnu.
Isavia er tilbúið til að gera nánari grein fyrir umsögninni og skýra nánar einstaka liði 
eða sjónarmið ef þess er óskað af hálfu umhverfis- og samgöngunefnd.
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