
Minnisblað

Á fundi umhverfis -  og samgöngunefndarinnar var óskað eftir því að embætti Tollstjóra 
útvegaði nefndinni minnisblað um afstöðu Tollstjóra til nauðsynjar á skoðun á atriðum varðandi 
fjármálaupplýsingar umsækjanda eða maka, m.a. skuldastöðu, þegar kæmi að 
bakgrunnsathugun.

Fyrirspurnin snýr að fyrirhuguðum breytingum á 8. gr. laga um siglingarvernd nr. 50/2004 sem 
fjallar um aðgang að hafnarsvæðum og 70. gr. c laga um loftferðir nr. 60/1998 sem lýtur að 
aðgangi að haftasvæði flugverndar.

Í eldra frumvarpi (sem lagt var fyrir á 143. löggjafarþingi 2013-2014) var lagt til að lögreglu 
yrði m.a heimilaður aðgangur að upplýsingum úr vanskilaskrá, ríkislögreglustjóra yrði heimilt 
að óska upplýsinga um hvort einstaklingi hafi verið stefnt eða bíði málsmeðferðar í opinberu 
máli eða einkamáli og jafnframt um stöðu fjárhagslegra málefna einstaklinga.

Í athugasemdum með 6. og 11. gr. frumvarps þess sem nú er lagt fram má sjá að ekki er gert 
ráð fyrir að skoðaðar séu fjármálaupplýsingar þess sem óskað er bakgrunnsathugunar vegna eða 
maka viðkomandi, hvort hann sé á vanskilaskrá eða öðrum skrám, eigi í málaferlum fyrir 
dómstólum, þ.e. einkamáli. Í athugasemdum við þessar greinar kemur jafnframt fram að þetta 
sé lagt til vegna gagnrýni á fyrra frumvarp.

Í athugasemdum við sömu greinar kemur þó fram að samgöngu -  og sveitarstjórnarráðuneytið 
bendi engu síður á að síður á að skipt geti máli hvort einstaklingur sé skuldum vafinn og þá er 
ekki átt við eðlilegar húsnæðisskuldir, heldur mun áhættusæknari skuldir. Þar segir jafnframt 
að skuldirnar geta bent til þess að viðkomandi sé öðrum háður og jafnvel leitt til þess að 
viðkomandi freistist til að taka við greiðslum fyrir upplýsingar.

Í umsögn Tollstjóra dags. 4. apríl 2018 tekur Tollstjóri undir þetta sjónarmið ráðuneytisins og 
telur Tollstjóri ljóst er að mjög slæm fjárhagsstaða geti gert það að verkum að einstaklingur 
framkvæmi verknað sem hann ella hefði ekki gert.

Með útgáfu öryggisvottunar inná haftasvæði flugverndar er verið að veita einstaklingi aðgang 
að viðkvæmum upplýsingum um flugvernd. Viðkomandi er þannig metinn hæfur til að vinna 
með trúnaðarupplýsingar um öryggismál og aðgang að upplýsingum er snúa að flugvernd.

Með útgáfu öryggisvotturnar inná hafnarsvæðum er einstaklingi veittur aðgangur að 
viðkvæmum upplýsingum um siglingarvernd. Í athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins sem nú 
er lagt fyrir má sjá að bakgrunnsathugun lögreglu er liður í því að ákvarða hvort óhætt þyki að 
veita einstaklingi aðgang að trúnaðarupplýsingum sem greinin tekur til og veita honum aðgang 
að svæðum samkvæmt 8. gr. siglingarlaga eða hvort honum skuli synjað um slíkan aðgang.

Eins og fram hefur komið er Tollstjóri sammála afstöðu ráðuneytisins um að slæm fjárhagstaða 
geti gert að verkum að einstaklingur framkvæmi verknað sem hann ella hefði ekki gert, mætti 
þar t.d nefna smygl á ótollafgreiddum varningi eða hlutdeild í smygli á fíkniefnum.



Um viðkvæmar upplýsingar er að ræða inná þeim svæðum sem öryggisvottun veitir aðgang 
inná ásamt því að ótollafgreiddur varningur er geymdur inná þessum svæðum og því mikilvægt 
að huga vel að öryggismálum. Tollstjóri bendir á að huga þarf þó ávallt að meðalhófi við vinnslu 
slíkra persónuupplýsinga og málefnalegur tilgangur þarf að vera til staðar.


