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Efni: Umsögn Samgöngustofu um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Samgöngustofa vísar til beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis dags. 16. desember 
sl. þar sem óskað var umsagnar um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. mál.

Samgöngustofa kemur hér með á framfæri athugasemdum við 18. gr. og 31. gr. frumvarpsins.

I 18. gr. frumvarpsins er tjallað um flugvéla- og þyrlulendingar innan marka Hálendisþjóðgarðs. 
Samkvæmt ákvæðinu er gert ráð fyrir að afla skuli leyfis frá þjóðgarðsyfirvöldum vegna 
lendinga flugvéla og þyrlna utan skilgreindra flugvalla.

Samgöngustofa gerir ekki athugasemdir við að afla skuli leyfís þjóðgarðsvarðar fyrir flugvéla- 
og þyrlulendingum utan skilgreindra flugvalla enda almennt á hendi landeigenda að ákveða 
slíkt. Samgöngustofa bendir þó á að upplýsingar um slíkar takmarkanir á lendingum verða ekki 
kynntar í Flugmálahandbók, sem er hin almenna upplýsingaveita til flugmanna. í því ljósi telur 
Samgöngustofa mikilvægt að reglur um slíkar lendingar séu vel auglýstar og að til staðar sé 
einfalt og skilvirkt ferli í kringum leyfisumsóknir og leyfisveitingar í þessu samhengi.

Þá er í 18. gr. jafnframt kveðið á um að afla skuli leyfis þjóðgarðsvarðar fyrir notkun flygilda 
(dróna) á þeim svæðum þar sem slíkt er áskilið samkvæmt ákvæðum stjómunar- og 
verndaráætlunar. í stjómunar- og verndaráætlun er heimilt að setja skilmála um umferð loftfara 
í þjóðgarðinum til vemdar náttúru og til að tryggja aðgengi, öryggi og/eða upplifun gesta. Slíkir 
skilmálar geta falið í sér bann eða takmarkanir við slíkri umferð á tilteknum svæðum.

Samgöngustofa bendir varðandi heimild til að setja skilmála um umferð loftfara á að í lögum 
um loftferðir nr. 60/1998 er skýrt kveðið á um að loftrýmið yfir íslensku yfirráðasvæði sé á 
ábyrgð samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Samkvæmt lögunum felur ráðherra 
Samgöngustofu að fara með skipulag loftferða og stofnunimii veitt heimild til að kveða á um 
að loftferðir á tilteknum leiðum eða yfir tilteknum svæðum skuli háðar sérstöku skipulagi.

Samkvæmt framangreindu telur Samgöngustofa einsýnt að það sé eingöngu Samgöngustofa 
sem hafi heimild til að setja reglur og takmarkanir um umferð loftfara. Þá eru verkefni 
Samgöngustofu að því er varðar skipulag loftrýmis ítrekuð í lögum um Samgöngustofu, nr. 
119/2012.
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í 31. gr. frumvarpsins er ráðherra gert skylt að setja í reglugerð nánari ákvæði um umferð 
loftfara í þjóðgarði. Samgöngustofa gerir athugasemd við ákvæðið með vísan til framangreinds 
og telur skýrt hvað varðar umferð loftfara á flugi að það sé á ábyrgð Samgöngustofu að setja 
reglur og skilgreina skipulag loftrýmisins.

Virðingarfyllst, 
f.h. Samgöngustofu
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