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Vísað er til umsagnarbeiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis dags. 1. nóvember vegna 
frumvarps til umferðarlaga, 219. mál.

Almennt er félagið fylgjandi þeirri breytingu sem lögð er til í frumvarpinu en leggur til ákv. breytingar 
sem koma fram í eftirfarandi umsögn.
Isavia ohf. er opinbert hlutafélag sem varð til eftir samruna hlutafélaga í eigu ríkisins eftir aðskilnað 
þjónustu og eftirlits árið 2006, sbr. lög um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og 
flugvallarekstur Flugmálastjórnar íslands nr. 102/2006, lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur 
Keflavíkurflugvallar o.fl. nr. 76/2008, og lög um samruna opinberu hlutafélaganna Flugstoða og 
Keflavíkurflugvallar nr. 153/2009.
í ákvæðum 8. gr. laga nr. 76/2008 um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar er 
að finna sérákvæði er varðar skipulagsmál á flugvallarsvæðinu (A svæði) þar sem félaginu er falið að 
annast gerð aðal- og deiliskipulags fyrir svæðið. Auk þess sem félagið annast rekstur 
Keflavíkurflugvallar annast það reksturallra innanlandsflugvalla.
Þessum rekstri fylgir m.a. rekstur bílastæða við nánast alla flugvelli félagsins þar sem félagið hefur 
verulegan kostnað af en einnig nokkrar tekjur. Innheimt er nú gjald á afmörkuðum bílastæðasvæðum 
á Keflavíkurflugvelli þar sem aðgangi að svæði er stýrt með slá við komu og brottför. Á þessum svæðum 
ræðst fjárhæð gjaldsins af ákvörðun félagsins hverju sinni.
Rétt er að gera greinarmun á Keflavíkurflugvelli þar sem félagið fer með skipulagsvald og rekur 
flugvöllinn fyrir eiginn reikning, á samkeppnisforsendum og öðrum flugvöllum þar sem félagið rekur 
flugvelli skv. þjónustusamningi.
Ákveðinn umferðarvandi skapast í kringum flugstöðvarnar sérstaklega á Keflavíkurflugvelli þar sem 
ökumenn virtu lengst af ekki umferðarmerkingar þ.m.t. vegna banns við stöðvun eða lagningu 
ökutækja. Félagið hefur ekki haft úrræði til að taka á því þegar fólk brýtur reglur um lagningu eða 
stöðvun þar sem eingöngu lögregla eða sveitarfélag hafa heimild til þess að sekta ökumenn eða leggja 
á viðbótargjald. Lögregla hefur ekki getað sinnt þessu hlutverki sem skyldi á Keflavíkurflugvelli. Að 
lokum var farin sú leið, til að bregðast við vandanum, að semja við bæjarráð Sandgerðisbæjar þar sem 
hægt var að nýta heimild sveitarfélagsins til leggja á aukastöðugjald skv. heimild í gildandi lögum 
Það fyrirkomulag sem er að finna í samningi Isavia og Sandgerðisbæjar um eftirlit og innheimtu á gjaldi 
vegna stöðubrota í samvinnu við FLE er flókið. Sveitarfélagið fer með allar heimildirnar lögum 
samkvæmt en félagið sér um alla framkvæmd verkefnisins. Þessi leið er óheppileg, ógagnsæ og



isavia
kostnaðarsöm en var nauðsynleg til að tryggja eðlilegt flæði umferðar um flugstöðvarsvæðið þar sem 
ökumenn virtu ekki bannreglur um stöðvun eða lagningu ökutækja. Að mati félagsins er eðlilegra að 
fyrir liggi sjálfstæð heimild rekstraraðila flugvallarins til að leggja á viðbótargjald þegar reglur eru 
brotnar um lagningu eða stöðvun þ.m.t. þegar lagt er í sérmerkt bílastæði t.d. fyrir fatlaða. 
í Ijósi umfjöllunar hér að ofan leggur Isavia því til að sett verði inn ný heimild í 86. gr. umferðarlaga 

vegna gjaldtöku rekstraraðila flugvallar sem endurspeglist í breytingu á 110. gr. laganna. Breytingarnar 
eru hér að neðan settar inn í lagatextann í samræmi við hugmyndir félagsins.
Breyting á 86. gr.
Lagt er til að auk þess að kveðið verði á um heimild sveitarstjórnar til að setja reglur um notkun 
stöðureita og leggja á gjald, verði jafnframt kveðið á um slíka heimild til rekstraraðila flugvallar. Þá 
verði felld út skylda til að afla samþykkis lögreglustjóra þar sem engin rök kalli á afskipti lögreglustjóra 
af ákvörðun sem byggir fyrst og fremst á rekstrar- eða skipulagslegum forsendum. Þannig að 2. mgr. 
86. gr. orðist svo:
Ráðherra getur ákveðið, að þar sem heimild til lagningar ökutækja er tímabundin, megi því aðeins 
leggja ökutæki að notuð skuli sérstök stöðukort. Ráðherra setur reglur um stöðukort og notkun þeirra. 
Sveitarstjórn og rekstraraðila flugvalla er heimilt að setja reglur um notkun stöðureita og gjaldtöku 
fyrir hana á landi í þeirra umráðum, þ.m.t. á þjóðlendum innan marka sveitarfélagsins. [...]. Reglur um 
notkun stöðureita á þjóðlendum skulu samþykktar af ráðherra sem fer með málefni þjóðlendna. 
Sveitarstjórn eða rekstraraðila flugvallar sem innheimtir gjald skv. 2. mgr. á stöðureitum á landi í 
umráðum þeirra og á þjóðlendum innan marka sveitarfélagsins. Samþykki ráðherra sem fer með 
málefni þjóðlendna þarf fyrir gjaldtöku innan þeirra.
Breyting á 110. gr.

Lagt er til að 2. og 5. mgr. breytt þannig að bætt verði við „eða rekstraraðila flugvallar" og að í 5. mgr. 
verði felld út tilvísun í sveitarstjórn og í staðin komi „þeir aðilar" eins og orðalag ákvæðisins ber með 

sér í tillögu félagsins. Jafnfram t verði bætt við.

I. Breyting á 111. gr.
gr., 111. gr. Gjald, sem lagt hefur verið á skv. a-g-lið 1. mgr. 110. gr., hvílir á þeim, sem ábyrgð ber á 
stöðvun ökutækis eða lagningu eða broti sem varðar gjaldskyldu og numið er i löggæslumyndavél.

Félagið er tilbúið að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir þessar tillögur og skýra þær frekar ef 
óskað er.

F.h. Isavia ohf.

Karl Alvarsson, yfirlögfræðingur


