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Efni: Umsögn Isavia ohf um frumvarp til breytinga á lögum um siglingavernd, lögum um 
loftferðir, vopnalögum og lögreglulögum

Vísað er til tölvupósts frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 7. febrúar sl. það sem 
óskað var eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd, 
loftferðir, vopna- og lögreglulög.
Frumvarpið hafði áður komið til umsagnar í drögum í september sl. á meðan á vinnslu þess 
hjá innanríkisráðuneytinu stóð en þá var ekki gert ráð fyrir breytingum á ákvæðum um 
bakgrunnskoðanir eða breytingu á lögreglulögum sem nú hafa bæst við sem ekki hafa komið 
til umsagnar félagsins áður.
Isavia þakkar fyrir að fá tækifæri til að senda inn athugasemdir við drögin. Athugasemdir 
félagsins lúta einkum að þeim hlutum frumvarpsins er varða starfsemi félagsins og breytingar 
á lögum um loftferðir í II. kafla og samhliða breytingar á lögreglulögum í IV. kafla. Þó þykir 
rétt að vekja athygli á því sem reyndar kemur fram í III kafla greinargerðar frumvarpsins 
varðandi misræmi á almennu refsiákvæði laga um siglingavernd sem er tvö ár og 
loftferðarlaga sem er fimm ár og að mati Isavia væri eðlilegra að hækka refsiramma laga um 
siglingavernd almennt til að gæta samræmis frekar en einstakra ákvæða.
Þá telur félagið að gjalda beri varhug við að verið sé að takmarka refsimat dómstóla við 
ákvörðun viðurlaga með því að kveða á um lágmarksrefsingu (sekta) vegna brota sbr. 3. mgr. 
8. gr. og b-liður 14. gr. Þá sé eðlilegra að tala um sekt í merkingu refsingar frekar en fjársekt 
sem mætti rugla saman við stjórnsýslusektina.
Jafnframt er gerð tillaga um breytingu á frumvarpinu til að auka svigrúm vegna 
svæðaskiptingar á grundvelli flugverndar og bakgrunnskoðana á öðrum svæðum.

Eftirfarandi eru athugasemdir Isavia við einstök ákvæði frumvarpsins.

Um 10. gr.
Með frumvarpinu er lögð til breyting á 1. mgr. 70. gr. Eins og fram kemur í greinargerðinni 
með frumvarpinu er Samgöngustofu þegar heimilt að takmarka eða banna aðgang að 
flugvöllum og flugvallarsvæðum telji stofnunin það nauðsynlegt vegna öryggis sbr. einnig

Isavia | www.isavia.is | Sími/Tel: »354 424 4 0 0 0  | isavia@isavia.is

http://www.isavia.is
mailto:isavia@isavia.is


ákvæði reglugerðar nr. 361/2005 um flugvernd (nú reglugerð nr. 985/2011). Isavia bendir á að 
þegar hafi reynt á refsiheimildir laganna varðandi bann við aðgangi þeirra sem ekki eiga 
erindi inn á flugvöll skv. 1. mgr. 70. gr. sbr. tilvísun í frumvarpinu til dóms héraðsdóms 
Reykjavíkur í málinu S-538/2009. Síðan er það álitamál hvort niðurstaða dómsins um 
viðurlögin hafi verið hæfileg.
Félagið telur því að þegar hafi reynt á beitingu banns við aðgangi og því sé 8. grein draganna í 
raun óþörf en gerir þó ekki athugasemdir við að þær séu settar fram með skýrari hætti eins og 
gert er í frumvarpinu, ef vilji stendur til þess. Rétt þykir að benda á að haftasvæði flugverndar 
er einnig að finna utan flugvalla sem lúta aðgangsstýringu t.d. flugleiðsögumannvirki og 
byggingar þar sem veiting flugleiðsöguþjónustu fer fram. Því er lagt til að orðið flugvelli í 
fyrri mgr. verði fellt út. Með því yrði ákvæðið almennara og tæki til svæða utan flugvallar þar 
sem það á við.

Um 11. gr.
Með frumvarpinu er lögð til breyting á 70. gr. c. þar sem 1. mgr. er skipt upp í fjórar 
málsgreinar. Fyrsta málsgreinin endurspeglar nánast orðrétt núverandi fyrsta málslið 
ákvæðisins. Lagðar eru til frekari breytingar á ákvæðinu. Þannig er nú gerð krafa um 
bakgrunnskoðun fyrir alla sem fara á flugverndarnámskeið án þess að þeir eigi endilega erindi 
inn á haftasvæði flugverndar. Því fá sumir starfsmenn takmarkaðar upplýsingar um þætti sem 
gætu talist viðkvæmir. Þess vegna þarf að gera greinarmun á þessuum hópum. Því er lagt til í 
samræmi við það sem ráðgert er í reglugerð (EB) 185/2010 verði orðalaginu breytt til að taka 
mið af því að “[a]thugun á bakgrunni eða athugun fyrir ráðningu skal lokið áður en 
einstaklingur fær þjálfun í flugvernd sem felur í sér aðgang að upplýsingum sem eru ekki 
aðgengilegar öllum”
Samhliða þessu er lagt til að ákvæðinu verði breytt með tilliti til þess að krefjast megi 
bakgrunnskoðana inn á önnur svæði á flugvelli en haftasvæða. Hinar samræmdu EES reglur á 
þessu sviði gera ráð fyrir að flugsvæði megi skipta frekar. Á Keflavíkurflugvelli liggja nú 
fyrir tillögur um svæðaskiptingu þar sem haftasvæði eru minnkuð umtalsvert en jafnframt 
fyrirséð að hentugt geti verið að viðhalda bakgrunnskoðun á hluta svæðisins eða skilgreina 
svæði innan flugsvæðisins þar sem bakgrunnskoðana væri krafist án þess að um haftasvæði 
væri að ræða. Eins og reglum er háttað er það rekstraraðili flugvallar sem er ábyrgur fyrir 
flugverndarráðstöfunum á og við flugvöll og að skilgreina haftasvæði flugverndar sem og 
önnur svæði á flugvelli sbr. 7. gr. reglugerðar um flugvernd og i-lið 70. gr. d. Því er lagt til að 
orðalagi ákvæðisins verði breytt til að endurspegla þetta. Lögð er til eftirfarandi breyting á 1. 
mgr. a-liðar frumvarpsins sem orðist svo.

Áður en Samgöngustofu, rekstraraðila flugvallar, rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu 
eða flugrekanda er heimilt að veita einstaklingi aðgang að haftasvæði flugverndar eða 
öðru svæði skv. tillögu rekstraraðila flugvallar og viðkvæmum upplýsingum um 
flugvernd sem ekki skulu aðgengilegar öllum eða heimila honum að sækja námskeið í 
flugverndarþjálfun sem felur í sér aðgang að slíkum upplýsingum skal óska eftir 
bakgrunnsathugun og öryggisvottun lögreglu á þar til gerðu eyðublaði sem 
ríkislögreglustjóri ákveður.
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Í 2. mgr. greinarinnar er fjallað um bakgrunnskoðanir vegna flugverndar og vísað til heimildar 
lögreglu til að afla upplýsinga um viðkomandi einstakling. Þannig geti lögregla ef frumvarpið 
verður að lögum, aflað upplýsinga um „viðkomandi úr skrám lögreglu, þ.m.t. málaskrá, 
sakaskrá, Þjóðskrá, vanskilaskrá, frá  tollyfrvöldum, dómstólum og sýslumönnum og úr 
upplýsingakerfi Alþjóðalögreglunnar eða annarra erlendra yfirvalda eða úr öðrum opinberum 
skrám, að fengnu skriflegu samþykki viðkomandi einstaklings.“ Auk þess sem kveðið er á um 
heimild lögreglu til upplýsingaöflunar um einstakling í reglugerð sem ráðherra setur.
Markmið þessarar skoðunar lögreglu er að ákvarða hvort óhætt þyki að veita einstaklingi 
aðgangsheimild að haftasvæðinu eða hvort honum skuli synjað um hana. Í III. kafla 
greinargerðarinnar er síðan vísað til þess að verið sé að koma til móts við ábendingar og 
úrskurð Persónuverndar1 sem gengið hefur um afgreiðslur mála vegna bakgrunnsathugana 
flugáhafna. Síðan er vísað til þess að álit Persónuverndar kalli á breytingar á gildandi 
lagaumhverfi svo að unnt sé að byggja undir heimildir lögreglu til að framkvæma 
fullnægjandi athuganir á grundvelli alþjóðlegra krafna um flugvernd. Krafan um 
bakgrunnsathuganir á fyrrgreindum einstaklingum byggist á alþjóðlegum kröfum í flugvernd, 
m.a. kröfum sem Ísland hefur undirgengist samkvæmt samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið. Jafnframt er Ísland skuldbundið til að framfylgja þeim alþjóðlegu 
viðmiðunum sem lagðar hafa verið fram til stjórnvalda og kveða á um ríka ástæðu til 
gaumgæfilegrar skoðunar á ýmsum atriðum er varða einkamálefni þeirra einstaklinga sem í 
hlut eiga.
Við skoðun á flugverndarreglum þ.m.t. reglugerð nr. 985/2011 um flugvernd, reglugerð (EB) 
nr. 300/2008 og reglugerð (EB) nr. 185/2010, ECAC Doc 30 verður ekki annað ráðið en að 
markmiðið með skoðuninni sé fyrst og fremst til að leggja mat á brotaferil (criminal records, 
criminal history) viðkomandi aðila. Ekki verður séð að gerð sé krafa um bakgrunnskoðun sem 
miði að rannsókn á fjárhagslegri stöðu og lánstrausti einstaklinga a.m.k. ekki á grundvelli 
flugverndarkrafna. Með því er ekki sagt að slíkir þættir geti ekki skipt máli varðandi 
öryggisvottanir lögreglu en þá er eðlilegra að lögregla byggi á sjálfstæðum heimildum sínum 
en ekki ákvæðum sérlaga.
Í 3. mgr. greinarinnar er fjallað um synjun á útgáfu öryggisvottunar. Annars vegar er vakin 
athygli á að ekki er að finna í lögunum eða reglugerð um flugvernd skýringu á hvað felist í 
öryggisvottun lögreglu sem endurspeglaði markmið bakgrunnskoðunar. Hins vegar er í 
ákvæðinu vísað til mats lögreglu á að upplýsingarnar gefi tilefni til að draga í efa hæfni eða 
trúverðugleika einstaklingsins til að fara með málefni flugverndar lögum samkvæmt.
Að mati Isavia væri með hliðsjón af kröfum eðlilegra að vísa til hæfis einstaklings frekar en 
hæfni þ.e. að hann uppfylli ekki lengur kröfur eða að draga megi í efa hæfi hans til að sinna 
verkefninu. Þá er spurning hvort trúverðugleiki sé ekki of matskennt og óljóst skilyrði að 
þessu leyti sem bjóði upp á ágreining um túlkun. Vakin er athygli á ákvæðum 28. gr. 
reglugerðar um flugvernd þar sem við matið er byggt á því að:

Hafi einstaklingur, hérlendis eða erlendis, sætt sektum eða verið dæmdur til refsingar 
eða eigi ólokið máli í refsivörslukerfinu þar sem hann er grunaður eða sakaður um

1 Í niðurstöðu Persónuverndar í máli nr. 2012/969 var úrskurðað um að ríkislögreglustjóra hafi ekki verið heimilt að afla 
upplýsinga um tiltekin atriði sem í flugvernd eru talin afar mikilvæg til grundvallar mati um hæfi einstaklings til að vinna 
með trúnaðarupplýsingar um öryggismál í starfi íþágu flugverndar eða hafa aðgang að viðkvæmum svæðum í 
flugverndarlegum skilningi. Má þar nefna upplýsingar um fjárhagsmálefni; hvort einstaklingi sem sætir athugun hafi verið 
stefnt eða hann bíði málsmeðferðar í einkamáli; og um hjúskaparstöðu viðkomandi og maka eða sambýling.
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refsiverða háttsemi samkvæmt íslenskum lögum, skal synja honum um aðgang að 
haftasvæði flugverndar, trúnaðarupplýsingum um flugvernd og að sækja námskeið í 
flugverndarþjálfun, sbr. þó ákvæði 29. gr., enda séu brotin stórfelld eða gefi 
vísbendingar um að öryggi ríkisins, flugstarfsemi og almannahagsmunum kunni að 
stafa hætta af.

Eins og sjá má eru kröfur skv. reglugerðinni sem leitt geta til synjunar mun ríkari þ.e. brot 
stórfelld eða skoðunin gefi vísbendingar um að öryggi ríkisins, flugstarfsemi og 
almannahagsmunum kunni að stafa hætta af. Í orðskýringu á bakgrunnsathugun í reglugerð 
(EB) nr. 300/2008 um flugvernd er þetta skýrt svo að:

„athugun á bakgrunni: skráð athugun á því hver einstaklingurinn er og fortíð hans, 
þ.m.t. hvort hann eigi afbrotaferil að baki, sem liður í mati á því hvort óhætt sé að 
heimila honum aðgang að haftasvæði flugverndar án fylgdar.“

Eðlilegra er að lagaákvæðið endurspegli þessi sjónarmið þannig að með bakgrunnskoðun sé 
lagt mat á hvort starfsmaður uppfylli kröfur um hæfi eða hvor varhugavert sé að hann starfi 
við flugvernd vegna hættu því samfara. Ekki sé gengið lengra en hinar samræmdu EES kröfur 
geri ráð fyrir.
Þá er gerð athugasemd við 2. málsl. 4. mgr. þar sem hún er í andstöðu við 7. mgr. Af 7. mgr. 
má ráða að þeir aðila sem taldir eru upp í ákvæðinu hafa ekki endanlega ákvörðun um aðgang 
þar sem neikvæð niðurstaða bakgrunnskoðunar lögreglu leiðir til þess að þessum aðilum er 
óheimilt að veita aðgang að haftasvæðinu Þannig geta þeir aðila sem taldir eru upp í ákvæðinu 
ekki veitt aðgang ef lögregla hefur synjað um hann á grundvelli bakgrunsskoðunar. Þetta 
endurspeglast einnig í núverandi 3. mgr. (sem verður 6. mgr.) þar sem ákvörðun lögreglu um 
synjun aðgangs er kæranleg til ráðherra. Lagt er til að síðari málsliður 4. mgr. sé felldur niður.

Um 12. gr.
Í ákvæðinu er fjallað um þær aðstæður þegar einstaklingur með gilda aðgangsheimild inn á 
tilgreint svæði innan flugvallar eða flugvallarsvæðis fer inn á annað svæði þar sem 
aðgangsheimild hans nær ekki til og er þá Samgöngustofu heimilt að leggja stjórnvaldssekt á 
viðkomandi einstakling.
Isavia gerir alvarlegar athugasemdir við þetta ákvæði. Félaginu er ekki kunnugt um 
sambærilega heimild annarra stjórnvalda og telur varhugavert að farin verði sú leið að veita 
stjórnvaldinu heimild til að leggja stjórnvaldssektir á einstaklinga.
Þá telur félagið að ekkert kalli á þessar breytingar sem lagðar eru til, en að mati félagsins 
hefur það ekki verið vandamál að einstaklingar með útgefnar aðgangsheimildir séu að fara inn 
á svæði sem þeir hafa ekki heimild til, a.m.k. ekki af ásetningi. Í greinargerð með 11. gr. í 
frumvarpsdrögunum er vísað til þess að nokkuð hafi borið á slíkum aðgangsbrotum en það á 
þá ekki við um flugvelli. Félagið telur langt gengið við slíkar aðstæður að leggja 
stjórnvaldsekt á viðkomandi og að það sé mun meira íþyngjandi aðgerð. Í dag er bæði beitt 
íþyngjandi aðferðum eins að sitja flugverndarnámskeið af mismunandi umfangi að nýju eða 
tímabundinni sviptingu aðgangsheimildar sem ræðst af eðli brots.
Hingað til hefur Samgöngustofa og eingöngu haft heimildir til að leggja slíkar sektir á 
lögaðila sem hún hefur eftirlit með skv. 2. og 3. mgr. 136. gr. laga um loftferðir. Isavia telur 
að mjög varlega skuli farið með þá heimild að leggja á stjórnvaldssektir og að slíkt verði 
áfram einskorðað við lögaðila.
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Í dag er það aðeins lögregla sem hefur heimild til að leysa minniháttar mál einstaklinga með 
sektarákvörðun fyrir utan almenna heimild dómstóla. Þá eru ríkar kröfur gerðar til sönnunar 
vegna sektarákvörðunar einstaklinga sem og málsmeðferðar sem að mati félagsins gerir þessa 
breytingu ómarkvissa. Félagið telur það mun eðlilegri, einfaldari og virkari leið að svipta þá 
einstaklinga aðgangsheimild sem ítrekað fara inn á svæði án aðgangsheimildar, eins og kveðið 
er á í 2. mgr. 11. greinar frumvarpsdraganna. Ef ekki er aðgangsheimildum til að dreifa eigi 
að kæra málið til lögreglu sem þá geti lokið málinu með sektarákvörðun.
Í frumvarpinu er vísað til þess að um sé að ræða minna íþyngjandi úrræði en um leið eru 
sektarviðmiðin hækkuð úr 10.000 kr.- í 100.000 kr.- sbr. tillaga í c-lið 13. gr. frumvarpsins. 
Af ofansögðu má ráða að lágmarkssektin sem lögð er til í frumvarpinu sé meira íþyngjandi en 
að sitja námskeið að nýju eða t.d. viku svipting aðgangsheimildar.

Um 13. gr.
Gerðar eru athugasemd við breytingu í a-lið sem og c-lið í þessari grein frumvarpsins. Þessu 
ákvæði hefur fram til þessa aðallega verið beitt gagnvart flugrekendum sem ekki hafa virt 
niðurstöðu stofnunarinnar í farþegamálum. Í þeim tilvikum hefur iðulega verið um að ræða 
kvartanir farþega yfir því að ekki hafi verið bættar með fullnægjandi hætti tafir á flugi eða 
greiðsla uppihalds af sömu sök. Iðulega er þá um lágar fjárhæðir að ræða, oft nokkra tugi 
þúsunda. Þessi hækkun lágmarksfjárhæðar getur verið varasöm þar sem hún getur leitt til 
óeðlilega hárra dagsekta þegar um er að ræða minni háttar mál t.d. vegna farþegamála. 
Félagið bendir á að Samgöngustofa hefur þegar svigrúm til mats á eðli brota og getur því 
þegar ákveðið hærri sekt jafnvel 100 þús. ef hún telur þess þurfa þar sem hún er ekki bundin 
af lágmarkinu. Ekki er vitað um tilvik þess að stofnunin hafi beitt þessari heimild sinni.
Vísað er til umfjöllunar að ofan vegna breytinga á 4. mgr. sbr. c-lið greinarinnar. Vakin er 
athygli á að ekki er alveg ljóst af c-liðnum hvor um er að ræða nýjar málsgreinar sem koma á 
eftir 3. mgr. eða hvort með ákvæðinu sé verið að fella út núverandi 4. mgr. um kæru á 
sektarákvörðun, þetta verður aðeins ráðið af tillögu um breytingar á núverandi 4. mgr. 
Varðandi breytingu í d-lið úr einni viku í þrjá mánuði þá gerir það ákvæðið mun óskilvirkara 
þar sem sérstaklega er kveðið á um að kæra fresti réttaráhrifum ákvörðunar. Horfa verður á 
þetta í þessu samhengi. Félagið telur þessa breytingu óþarfa og að það muni skaða 
framkvæmdina.
Varðandi breytinguna í f-lið verður ekki séð hver þörfin er á þessari breytingu þar sem 
innheimta dagsekta fer í gegnum Fjársýsluna sem jafnframt ber kostnaðinn af henni.
Varðandi g-lið telur félagið að ef kveða eigi nánar á um sektir í reglugerð ráðherra vanti að 
tilgreina efnisákvæðin sem reglugerðinni er ætlað að fjalla um sem rammar inn heimild 
ráðherrans.

Um 14. gr.
Félagið telur að breyting skv. a-lið sé óþörf þar sem það leiði af eðli máls og framkvæmd 
ákæruvalds á brotasamsteypu að ákært er fyrir þyngsta brot sem fellur undir brotalýsingu ef 
fleiri ákvæði taka til brotsins.
Vísað er að öðru leyti til umfjöllunar og afstöðu félagsins til lágmarksviðurlaga hér að ofan. 

Um 16. gr.
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Í þessu ákvæði er fjallað um almennar heimildir lögreglu til bakgrunsskoðunar og 
öryggisvottunar þ.m.t. til að skoða skrá sbr. umfjöllun í ákvæðinu. Vísað er til umfjöllunar í 
11. gr. um heimildir vegna bakgrunnskoðana hér að ofan vegna flugverndar.
Að mati Isavia getur verið nauðsynlegt fyrir lögreglu að hafa víðtækar heimildir til að afla 
upplýsingar um einstaklinga vegna bakgrunsskoðunar og öryggisvottunar almennt, óháð 
kröfum flugverndar. Þær heimildir verða þó að taka mið að eðli þeirrar starfsemi sem leiðir til 
skoðunarinnar hverju sinni enda eru misríkar kröfur gerðar til einstaklinga eftir eðli starfans. 
Þannig eru ríkari kröfur oft gerðar t.d. til stjórnenda, þeirra sem meðhöndla viðkvæmar 
upplýsingar í fjármálageiranum og þeirra sem koma að varnarmálum. Þörf gæti verið á 
heimild lögreglu til slíkar skoðunar en þá liggi fyrir beiðni um slíka skoðun og samþykki 
viðkomandi einstaklings. Niðurstaða slíkrar skoðunar verður þá ekki bindandi nema fyrir liggi 
skýrar kröfur um það lögum eða reglum samkvæmt.

Að öðru leyti gerir Isavia ekki frekari athugasemdir að svo stöddu. Félagið er tilbúið til að 
koma fyrir Umhverfis- og samgöngunefnd ef þess er óskað til að skýra sjónarmið og 
athugasemdir sem fram koma í umsögninni.

F.h. Isavia ohf.,

Karl Alvarsson 
lögfræðingur

2 Sjá t.d. Reglugerð nr. 959/2012, um vernd trúnaðarupplýsinga, öryggisvottanir og öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og 
varnarmála.
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