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Umsögn um 586. mál; frumvarp til laga um loftferðir

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Íbúasamtaka miðborgar 
Reykjavíkur um frumvarp til laga um loftferðir, þingskjal 994, 586. mál á 151. löggjafarþingi 2020- 
2021. Stjórn Íbúasamtaka miðborgar hefur kynnt sér frumvarpið út frá hagsmunum íbúa sem snúa 
einkum að XII. kafla frumvarpsins um flugvelli. Umsögnin takmarkast því við þann kafla.

Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur leggjast eindregið gegn því að skipulagsvald sé fært frá 
sveitarfélögum til ráðherra. Skipulagsferlar sveitarfélaga með lögbundinni upplýsingamiðlun og 
samráði við íbúa eru hin formlega leið íbúa til áhrifa á þróun nærumhverfis síns og þar með 
mikilvægustu lífsgæða. Skipulagsvaldið er þá í höndum kjörinna fulltrúa sömu íbúa í viðkomandi 
sveitarfélagi og umræður um áherslur í þróun byggðar og umhverfis eru mikilvægur hluti af 
lýðræðislegu samtali, t.d. í aðdraganda kosninga til sveitarstjórna. Í því ljósi er tilfærsla valds frá 
þessum vettvangi og beint til framkvæmdavalds ríkisins, afar varhugaverð út frá hagsmunum íbúa og 
tækifæra þeirra til áhrifa á sitt nærumhverfi.

Stjórn Íbúasamtaka miðborgar vill líka nota þetta tækifæri til að minna Umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis á að í tvo áratugi hefur ítrekað verið rætt um að finna æfinga- og 
kennsluflugi annan stað en Reykjavíkurflugvöll. Fyrirheit þar um voru m.a. gefin af þáverandi 
samgönguráðherra þegar freistað var að ná sátt um framtíðarstaðsetningu flugvallarins í kringum 
aldamótin. Opinber umræða um flugvöllinn sjálfan og staðsetningu hans, í eða við höfuðborgina, 
snýst að miklu leyti um farþegaflutninga auk sjúkraflugs. Sú starfsemi sem skerðir langmest lífsgæði 
íbúa í nágrenni flugvallarins er hins vegar flugtök og lendingar smærri flugfara sem eru í öðrum 
erindagjörðum. Á síðustu árum hefur svo bæst við verulegt og viðvarandi ónæði vegna þyrluflugs þar 
sem verið er að selja útsýnisferðir. Lágflug á þyrlum í afþreyingarskyni yfir íbúabyggð er með öllu 
ólíðandi og út frá hagsmunum mikils fjölda íbúa er afar brýnt verkefni að finna slíkri starfsemi aðra 
staðsetningu.
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