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Efni: N iðurskurður á  framlagi til innanlandsflugvalla

Með hliðsjón af fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2016 þar sem áætlað er að lækka framlag til 
viðhalds flugvalla á landsbyggðinni um 500 m.kr. vill Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna (hér 
eftir ÖFÍA) koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri.

Viðhaldsþörf flugvalla er mjög brýn og verður ekki hjá þeim kostnaði komist frekar en kostnaði við önnur 
samgöngumannvirki. Ekki er raunsætt að leggja fram fjárlagafrumvarp sem áætlar engan kostnað til 
viðhalds flugvalla á landsbyggðinni eins og gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi. Þessu til 
stuðnings má vísa til þingsályktunartillögu innanríkisráðherra um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 
2015-20181. í tillögunni er lagt til að 547 m.kr. fari til viðhalds og stofnkostnaðar flugvalla fyrir árið 2015 
en verði 653 m.kr. fyrir árið 2016 en samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi er kostnaður við viðhald 
flugvalla á landsbyggðinni felldur niður í heild sinni sem er þvert á tillögur innanríkisráðherra2. Þá segir í 
nefndaráliti um sömu tillögu til þingsályktun að „[fjramlög til flugvalla hafa verið skorin mikið niður síðustu 
ársem orsakarmikla uppsafnaða viðhaldsþörf". Af þessu leiðirað flugvöllum hefurverið haldið við í algjöru 
lágmarki síðastliðin ár og hefur því verið beðið með viðhald á mörgum þeirra og þar með eru nokkrir 
innanlandsflugvellir komnir að öryggismörkum sem að ekki verður við unað.

ÖFÍA vill einnig benda á að þjóðhagsleg arðsemi af innanlandskerfinu er gríðarleg eins og fram kemur í 
skýrslu Innanríkisráðuneytisins „Félagshagfræðileg greining áfram tíð áætlunarflugs innanlands" útgefinni 
í febrúar 20143. Þar kemur meðal annars fram á að þjóðhagslegur ávinningur samfélagsins af útgjaldakrónu 
hins opinbera til flugvallanna og flugsins í heild er 1,48 kr, þ.e. þjóðhagsleg arðsemi fjárfestingarinnar í 
flugvallakerfinu og fluginu á landsbyggðinni umfram útgjöld er48%.

Að mati ISAVIA er viðhaldsþörf núverandi kerfis um 600 m. kr. á ári og þá er ekki inni í þeirri fjárhæð 
fjárfestingar eða það sem mundi falla undir stofnkostnað í samgönguáætlun.

1 Tillaga til þingsályktunar um fjögurra ára sam-gönguáætlun fyrir árin 2015-2018, 770. mál, þingskjal 1341, Alþingi 2014-2015,144. 
löggjafarþing.
2 Nefndarálit um tillögu til þingsályktunar um fjögurra ára sam-gönguáætlun fyrir árin 2015-2018,770. Mál, þingskjal 1479, Alþingi 2014-2015, 
144. löggjafarþing.
3 Skýrsla um félagshagfræðilega greiningu á framtíð innanlandsflugs aðgengileg, Innanríkisráðuneytið, 2014, sjá
http://www.innanrikisradunevti.is/frettir/nr/28846
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ÖFÍA lýsiryfir verulegum vonbrigðum með að málefnum innanlandsflugvalla sé ekki komið ívaranlegt form 
og að ekki sé tryggð með þjónustusamningi umsjón flugvallana.

F.h. Öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna,
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nefndarmaður ÖFÍA
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