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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um siglingavernd og lögum
um loftferðir

Hafnasamband íslands hefur fengið frumvarp til breytinga á lögum um 
siglingavernd nr. 50 frá 2004 og lögum nr. 60 frá 1998 til umsagnar. Eðli máls 
samkvæmt hefur Hafnasambandið ekki skoðun á þeim breytingum sem lagðar 
eru til á lögunum um loftferðir en kemur eftirfarandi á framfæri varðandi lögin 
um siglingavernd:

Frumvarpið sem fyrir liggur innfelur í aðalatriðum þrennt: a) orðalagsbreytingar, 
b) ítarlegri ákvæði um bakgrunnsupplýsingar einstaklinga áður en þeim er 
veittur aðgangur að trúnaðarupplýsingum og c) hert viðurlög og 
stjórnsýslusektirgagnvart útgerðum, skipafélögum og hafnaryfirvöldum. 
Hafnasamband íslands gerir ekki athugasemdir við lið a og b, en gerir 
eftirfarandi athugasemdir við atriði sem falla undir lið c:

1. Pað hefur verið tilhneiging löggjafans síðustu ár að setja í lög ýmis 
ákvæði um refsiábyrgð starfsmanna hafna og heimild stofnanna til að 
Ieggja á þá og hafnirnar stjórnvaldssektir, dagsektir og önnur viðurlög. í 
því frumvarpi sem nú liggur fyrir er haldið áfram á þeirri braut og bætt 
um betur með því að stjórnsýsluviðurlög á lögaðila eru gerð hlutlæg - 
þ.e. að ákvarða megi slík viðurlög án tillits til sakar. Hvað varðar 
hafnirnar þá er þessum áformum mótmælt og eindregið mælst til þess 
að horfið sé frá þessari lagastefnu.

2. Vert er að benda á 6. grein laga um hafnarvernd, en þar er það 
ákvörðun hafna að óska eftir því að hafnarsvæði falla undir lög nr. 50 
frá 2004. Engin ákvæði eru í lögum um skyldu hafna til þess að halda úti 
hafnaraðstöðu sem fellur undir lögin. Því er mun eðlilegra að viðurlög 
við þeim ákvæðum sem fram koma í 6. 8. og 9. grein frumvarpsins valdi 
niðurfellingu á heimild til að starfa á grundvelli laganna um 
siglingavernd fremur en að slíkt Ieiði til hárra stjórnvaldssekta eða 
fangelsisrefsingar. Hagsmunir þeirra hafna sem óska eftir að ákvæði 
laga um Siglingavernd eigi við um svæði innan þeirra vébanda eru 
alfarið á þann veg að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til slíkra svæða 
og óþarfi að veifa refsivendi yfir höfnunum og starfsmönnum þeirra.

3. Þá er bent á að ákvæði 8. greinar frumvarpsins um álagningu dagsekta, 
ef Samgöngustofu er ekki heimilaður aðgangur að hafnarsvæðum, er 
fullkomlega óþörf eins og dæmin sanna hvað varðar Iögreglu, tollgæslu, 
slökkvilið og aðra öryggisaðila ríkisins.



4. Sömuleiðis er óþarfi samkvæmt 8. grein frumvarpsins, að Ieggja á 
dagsektir ef vanræksla er á skilum á áhættumati eða verndaráætlun. 
Viðurlögin eru augljóslega hæfilegri með að fella niður viðurkenning á 
að hafnaraðstaðan lúti lögum um hafnarvernd að undangenginni 
aðvörun og ábendingum.

5. Þá er ákvæði 7. mgr. 8. greinar mótmælt þar sem gert er ráð fyrir 
hlutlægri ábyrgð hafna í þvítilviki að lögð er á hafnir stjórnsýsluviðurlög.

6. í 9. grein frumvarpsins eru hafnir settar undir ákvæði sem haft geta í för 
með sér refsingu að lágmarki kr. 500.000 eða fangelsi allt að fimm 
árum. Með vísan til þess að það eru hafnirnar sjálfar sem óska eftir að 
falla undir ákvæði laga um siglingavernd og geta þannig með sama 
hætti ákveðið að falla frá slíkri starfsemi. Ákvæðið um refsingu gagnvart 
starfsmönnum hafna er því óviðeigandi og óþarft. Að því leyti sem 
ákvæði 9. greinar frumvarpsins tekur til þeirra sem ólöglega reyna 
innbrot á siglingaverndarsvæði þá er ekki gerð athugasemd við 
ákvæðið.

í greinargerð með frumvarpinu er eftirfarandi tekið fram: „Markmiðið með 
lögum um siglingavernd og ákvæðum um flugvernd í lögum um loftferðir er að 
tryggja vernd skipa, Ioftfara, áhafna, farþega, hafnaraðstöðu og aðstöðu við 
flugvelli gegn hvers kyns ógn af hryðjuverkum og öðrum ólögmætum 
aðgerðum. Ljóst er að ítrekuð brot eða tilraunir til brota á hafnarsvæði eða 
flugvallarsvæði eru veruleg ógn við öryggi siglinga og flugs, að ekki sé talað um 
innbrot í loftför og skip. Brýnt er að bregðast við slíku af mikilli alvöru og 
þunga." Tekið er undir þessi sjónarmið en svo virðist sem önnur atriðið vegi 
þyngra í frumvarpinu og lúta að starfsemi hafnanna og þeirra sem reka 
farmverndarsvæði. Það frumvarp sem liggurfyrir beinist því að stórum hluta að 
hertum reglum og refsingum m.a. gagnvart höfnunum og öðrum þeim sem fara 
með ábyrgð á hafnarverndarsvæðum. í Ijósi reynslunnar hefur hlutur hafna eða 
rekstraraðila farmsvæða ekki verið vandamál við framkvæmd laga um 
siglingavernd. Vandamálið hefur hins vegar verið gagnvart þeim sem reynt hafa 
innbrot á hafnarverndarsvæði. Viðbrögð við þeim vanda hafa verið takmörkuð. 
Bent er á að eðlilegt sé að bregðast við slíkum vandamálum með hertum 
ákvæðum fremur en herða á refsiramma þeirra sem vinnan við að framfylgja 
lögum um siglingavernd.
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