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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um siglingavernd og loftferðir, 263. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til tölvupósts umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 14. mars sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um 
siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýslulög, bakgrunnsathuganir o.fl.), 263. mál. 
SVÞ hafa kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp og óska þess að koma eftirfarandi athugasemdum á 
framfæri hvað það varðar.

Eins og fram kemur í almennum athugasemdum við frumvarpið þá eru í því lagðar til breytingar 
á gildandi lögum um siglingavernd annars vegar og lögum um loftferðir hins vegar, aðallega 
vegna endurtekinna innbrota á haftasvæði flugverndar og siglingaverndar en einnig til að auka 
skilvirkni við framkvæmd laganna gagnvart eftirlitsskyldum aðilum og auka öryggi. Hvað þetta 
varðar fagna SVÞ því frumkvæði stjórnvalda sem fram kemur í frumvarpinu um að taka á 
brotum laumufarþega og öryggisatriðum hvað þau varðar. Eftir sem áður telja SVÞ ástæðu til 
að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum um einstaka ákvæði frumvarpsins sem samtökin 
gjalda varhug við og varða breytingar á lögum um siglingavernd.

Í fyrsta lagi gera SVÞ athugasemdir við 8. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um 
stjórnsýsluviðurlög vegna brota gagnvart lögunum en um er að ræða nýmæli. Fyrir það fyrsta 
gagnrýna SVÞ upphæð sekta, sem geta verið allt frá 10.000 kr. á dag til 2.000.000 kr. á dag sem 
og skort á viðmiðum hvað varðar álagningu þessara sekta. Er gangrýnisvert að hvorki í 
umræddu ákvæði né heldur athugasemdum við það sé að finna nánari rökstuðning fyrir þessu 
svigrúmi og þess þá heldur leiðbeiningar til handa stjórnvöldum hvað varðar ákvörðun þeirra 
hverju sinni. Þessu til viðbótar er í ákvæðinu slegið saman málsgreinum sem annars vegar taka 
á dagsektum og hins vegar stjórnvaldssektum en mikilvægt er að aðgreina þessar sektir þar sem 
ekki er unnt að leggja þær að jöfnu.

Að mati SVÞ er ákvæðið til þess fallið að auka á óvissu um beitingu þeirra úrræða sem þar er 
fjallað um og gengur slíkt gegn almennum kröfum um skýrleika refsiheimilda, hvort sem það 
varðar þau brot sem þar er fjallað um eða beitingu þeirra úrræða sem heimilað er að grípa til 
hverju sinni.

Telja SVÞ að upphæðir sekta, bæði dag- og stjórnvaldssekta, í ákvæðinu séu verulega 
íþyngjandi sem Samgöngustofa getur lagt á einhliða eftir að hæfilegur frestur er runninn út. Til 
að auka á flækjustig þessa ákvæðis er þar ekki skilgreint hvað hæfilegur frestur er og þ.a.l. 
verður að óbreyttu mjög erfitt fyrir eftirlitsskylda aðila til greina áhrif þessara breytinga og 
framfylgja þeim kvöðum sem þar er kveðið á um ef skýrleiki þess er ekki meiri en raun ber 
vitni. Að sama skapi telja SVÞ að ákvæði þetta verði ekki eingöngu íþyngjandi fyrir fyrirtæki, 
stór eða smá, heldur einnig smærri hafnir sem þurfa framvegis að taka á sig ítarlegar skyldur á 
við fyrirtæki til að bregðast við þeim kröfum sem hér um ræðir og um leið undirorpin 
refsiákvæði og sektarheimildum laganna. Vandséð er hvort slíkir aðilar hafi burði til að takast
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á við þær kröfur. Þá er ljóst að kostnaður hafnaryfirvalda mun aukast sem að óbreyttu mun 
endurspeglast í gjaldskrá hafna sem nú þegar fela í sér verulegan kostnað fyrir notendur hafna. 
Því leggjast SVÞ gegn öllum þeim áformum sem munu fela í sér frekari aukningu á þeim 
kostnaði sem falla mun á fyrirtæki í haftengdri þjónustu.

Þá gagnrýna SVÞ harðlega að í 7. mgr. 8.gr. frumvarpsins er lögð til hlutlæg ábyrgð lögaðila, 
sbr. þar sem segir að leggja megi á stjórnsýsluviðurlög samkvæmt ákvæðinu á lögaðila þó að 
sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðra þá einstaklinga sem í 
þágu hans starfa. Ítreka SVÞ að slík hlutlæg ábyrgð er vandmeðfarin og íþyngjandi ábyrgð sem 
felur í sér undantekningu frá þeirri grundvallarreglu skaðabótarréttar sem sakarreglan er. Slíka 
undantekningu verður að skýra þröngt og að sama skapi þurfa rík rök að hníga í þá átt að beita 
þeirri reglu sem að mati SVÞ á ekki við í þessu tilviki enda hefur í frumvarpinu ekki verið sýnt 
fram á nauðsyn þess að fela Samgöngustofu slíka víðtæka heimild. Í því samhengi geta SVÞ 
ekki fallist á það sem fullnægjandi rök að slíkt frávik frá meginreglu eigi við þar sem það þyki 
þægilegt fyrir Samgöngustofu.

Í öðru lagi vekja SVÞ athygli á 9. gr. frumvarpsins þar sem vikið er að refsingum og vísað til 
þess að brot gegn tilteknum ákvæðum, eða öðrum boðum og heimildum, varði sektum en 
fangelsi ef sakir eru miklar eða brot ítrekuð. Hvað þetta varðar telja SVÞ ákveðinn óskýrleika 
vera til staðar þar sem ekki er tiltekið nákvæmlega hvar skilin á milli þessara úrræða eru. 
Mikilvægt er að tryggja refsiheimildir og úrræði séu skýr og hafin upp yfir allan vafa.

Að lokum benda SVÞ almennt á að svo virðist sem megininntak fyrirliggjandi frumvarps sé að 
steypa siglingavernd í sama mót og flugvernd er í, s.s. hvað varðar aðgengi eða takmarkanir á 
aðgengi að svæðum sem og sektir og aðrar refsingar. Að mati SVÞ er óumdeilt að áhætta við 
flug er á margan hátt ólík og eftir atvikum meiri heldur en við siglingar, s.s. hvað varðar umfang 
svæða, starfsemi þar innan og þörf á eftirliti, og því telja samtökin að þar sé ólíku saman að 
jafna. Að mati SVÞ verða stjórnvöld að gæta meðalhófs með þeim breytingum sem ætlað er að 
ná fram með frumvarpi þessu og í því samhengi huga að því að flugvernd er ekki sambærileg 
hvað varðar áhættustig við siglingar eins og vel má greina þegar borið er saman eftirlit á 
Keflavíkurflugvelli við hafnir landsins þar sem mikill fjöldi tollvarða, lögreglu og 
öryggisstarfsmanna eru nú þegar á vallarsvæðinu til að uppfylla kvaðir um flugvernd. Því er 
það vafa undirorpið hvort unnt sé að yfirfæra flugvernd alfarið yfir á siglingavernd og telja SVÞ 
að í frumvarpi þessu sé full langt gengið í þeim efnum. Öllum má vera ljóst að hérlend 
hafnarsvæði eru í dag ekki sambærileg stórum alþjóðaflugvöllum og því munu íþyngjandi 
kröfur í frumvarpi þessu gera alla siglingastarfsemi bæði dýrari og þyngri í vöfum.

Að öðru leyti gera SVÞ ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. SVÞ áskilja sér 
þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari stigum og lýsa sig um leið 
reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,
f.h. SVÞ

Lárus M. K. Ólafsson 
Lögmaður SVÞ
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