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Umsögn og athugasemdir vegna frumvarps til laga um siglingavernd o.fl. hert 
öryggismál í flugi og á hafnarsvæðum, 221. mál.

Að fenginni reynslu gætir mikillar tortryggni gagnvart nýjum reglum um flugmál. Við sem störfum að 
flugmálum höfum ítrekað séð að oft er um að ræða sérhæfðar reglur og tillögur á skjön við gildandi 
starfshætti og raunverulega starfsemi. Nú liggja fyrir frumvarpsdrög að breytingu á lögum um 
loftferðir. Erfitt er að átta sig á breytingunum sem bæta á við lögin og margar spurningar vakna um 
umfang og gildi þeirra. Svifflugfélagið og fleiri aðilar gerðu alvarlegar athugasemdir við umræddar 
tillögur þegar þær voru kynntar af hálfu Innanríkisráðuneytisins, ekki hefur verið tekið tillit til þeirra 
athugasemda og engin viðbrögð eða svör bárust.
Því er lagt til að frumvarpsdrögin verði send aftur til ráðuneytisins með þeim tilmælum að 
ráðuneytið endurskoði frumvarpsdrögin í góðu samráði við hagsmunaaðila.

Þótt umrædd drög virðist fyrst og fremst ætlað að ná til millilandaflugs og þeirra sem hafa eitthvað 
slæmt í huga, þá virðast reglurnar einnig ná til starfsemi almannaflugsins, þ.e. kennsluflug, einkaflug 
og jafnvel svifflug. Með lagabreytingunni er sett inn umdeilt sektarákvæði og skal sekta hvern þann 
sem fer inn á Reykjavíkurflugvöll, Akureyrarflugvöll , Keflavíkurflugvöll og jafnvel fleiri flugvelli án 
tilskilinna aðgangsheimildar um að lámarki 100 þús. kr. Þá virðist sem Fluggarðar Rvk-flugvallar falli 
undir umræddar reglur. Flugmaður sem lent hefur flugvél sinni á einhverjum ofannefnds flugvallar án 
aðgangsheimildar, er mögulega búinn að brjóta umræddar greinar laga um loftferðir og reglugerð 
um flugvernd og hefur mögulega bakað sér 100 þús. krónur sektarkröfu.

Í kringum flugskóla og flugklúbba er mikil starfsemi og ljóst að margir þeirra sem þar koma eru ýmist 
með útrunna eða enga aðgangsheimild. Að gera skylt með lögum að sekta hvern þann um 100 þús. 
kr. sem fer inn á flugverndarsvæði án heimildar við t.d. flugskóla eða flugskýli er ekki boðlegt.

Að gefnu tilefni gætir því miður verulegrar tortryggni af hálfu flugmanna í garð stjórnsýslu 
Samgöngustofu. Flugmálastjórn, nú Samgöngustofa hafa ítrekað orðið uppvís af geðþóttaákvörð- 
unum og valdníðslu sem bæði úrskurðaraðilar, dómstólar og Umboðsmaður Alþingis hafa úrskurðað 
um. Þess vegna er gerð alvarleg athugasemd við að Samgöngustofa fái opna heimild til að leggja 
sektir á Íslenska þegna vegna mögulegra brota gagnvart aðgangsheimild. Mælt er með að 
sektarheimildir vegna aðgangsbrota liggi aðeins hjá lögreglu.

Þá er vakin athygli á úrskurði IRR í máli nr. IRR 13060051. Þar vísar ráðuneytið frá kæru vegna 
aðgangsheimildar á þeirri forsendu að aðgangsheimild sé ekki kæranleg þar sem hún er gefin út af 
Isavia sem er opinbert hlutafélag. Isavia gefur út nær allar aðgangsheimildir og gilda þær í aðeins 5 
ár. Lagaramminn um aðgangsheimildirnar virðast óljósar og dregið í efa að reglur sem Flugmálastjórn 
hefur sett standist hina mikilvægu lögmætisreglu. Spurning hvort umrædd aðgangsheimild samsvari 
réttindaskírteini? Er heimilt að takmarka gildistíma þess við 5 ár án skýrrar lagaheimildar, samanber 
úrskurð nr. 4390 hjá Umboðsmanni Alþingis? Þá er gerð athugasemd við ítarlegar bakgrunnsskoðanir 
sem virðast brjóta lög um persónuvernd og geta varla verið nauðsynlegar gagnvart t.d. flugmönnum.

Eins og áður er nefnt þá er mælt með að frumvarpinu sé vísað til Innanríkisráðuneyrtisins sem vinni 
málið í góðu samstarfi við hagsmunaaðila. Þá verði fundin svör við mörgum álitaefnum.
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