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Keflavíkurflugvelli, 15.apríl 2021

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um loftferðir

Gerð er athugasemd við skamman fyrirvara til athugasemda miðað við umfang og eðli frumvarpsins. 
Endurskoðun svo viðamikilla laga, ásamt innsetningu annarra tengdra laga og heimilda, þarfnast rýni 
þeirra hagsmunaaðila sem lögin snúa að og þykir hér tími naumt skammtaður. Er réttur til athugasemda 
á síðari stigum því áskilinn.

Athygli vekur að hér virðist um að ræða framsal framkvæmda-og dómsvalds til Evrópudómstólsins án 
áfrýjunarheimilda. Mælt er fyrir um að mál skuli rekin fyrir Evrópudómstóli þegar lögheimildir 
stjórnarskrár og lög um dómstóla kveða á um málshöfðun fyrir innlendum dómstólum. Lögð er áhersla á 
að varfærni sé gætt við yfirfærslu dómsvalds, þegar kemur að þessum málaflokki sem og öðrum og um 
það verði fjallað sérstaklega annars staðar en hér, áður en lengra er haldið. Refsingar í þessu frumvarpi 
virðast ganga mun lengra en almenn hegningarlög. Fyrningartími sakar og refsing eru í ósamræmi við 81. 
gr. almennra hegningarlaga ásamt því að gildissvið 246. gr. er afar víðtækt. Útskýra þarf nánar hvernig 
má vera að hægt sé að gera lögaðilum sekt án sönnunar gagnvart tilteknum aðilum sem starfa á hans 
vegum.

Athugasemdir við einstaka greinar

2. gr. Gildissvið laga þessara virðist afar vítt og ekki annað að sjá en að lögin feli í sér heimildir til afar 
hárra sekta og refsivistar sem ganga lengra en almenn hegningarlög. Er lögmætt að einstaka lög, sem 
eiga við um sértæka atvinnugrein, gangi lengra í refsingum en almenn hegningarlög og lengra en 
gagnvart öðrum atvinnugreinum? Kaflar XVI og XVII skulu gilda óháð markmiðum laganna, sem eru að 
stuðla að og tryggja öruggar, greiðar og skilvirkar flugsamgöngur, að teknu tilliti til neytendaverndar, 
umhverfissjónarmiða og þjóðréttarlegra skuldbindinga. Hvernig er hægt að aðskilja kaflana frá umfangi 
og markmiði laganna? Hvernig er hægt að framselja þjóðréttarlegar skuldbindingar, umhverfissjónarmið 
og neytendavernd í þágu lagasetningar varðandi eina atvinnugrein?

3. gr. 19. mgr. Samkvæmt þessari skilgreiningu, rokgjörn leysiefni, er Avgas (flugvélabensín), mögulega 
orðið að geðvirku efni. Þarf að skoðast sérstaklega.

5. gr. Samgöngustofa fer með eftirlit með tilnefndum stjórnendum, starfsfólki og verktökum 
eftirlitsskyldra aðila og sektum á þessa einstaklinga. Útfæra þarf vel hvernig staðið er að rannsókn mála 
og mögulegum sektum.
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6. gr. Mikilvægt er að hér ríki gegnsæi og að verklagsreglur Samgöngustofu verði aðgengilegar 
rekstraraðilum og sýnilegt hvaða verkefni Samgöngustofa fer með, undir hvers lags eftirliti 
flugafgreiðsluaðilar verða og á hvaða grunni. Gæta þarf að persónuvernd við rekjanleika skráahalds og 
skjala. Það þarf að vera skýrt hvaða kröfur um kunnáttu, reynslu og réttindi eiga að liggja að baki því 
starfsfólki Samgöngustofu sem starfar skv. lögum þessum og sér í lagi þeirra sem fara með beitingu 
valdheimilda á sviði eftirlits.

8. gr. Verður haft samstarf við hagaðila við uppbyggingu öryggismælikvarða og hvernig vöktun og mati 
skuli háttað? Gæta þarf að því að öryggismælikvarðar varðandi eina tegund flugrekstraraðila eiga ef til 
vill ekki um aðra tegund flugrekstraraðila.

9. gr. Hvernig er ákveðið hverjir teljast hagaðilar? Eðlilegt er að hagaðilar þeirra aðila sem fjallað er um í 
frumvarpinu eigi sæti í þessum nefndum.

11. gr. Er hér búið að opna á heimild Samgöngustofu til vinnslu upplýsinga er varða heilbrigði og 
fjárhagsleg málefni eftirlitsskyIdra aðila? Búið er að fjölga flokkum eftirlitsskyldra aðila frá því sem áður 
var og má velta fyrir sér hvort ákvæði um heilbrigði og fjárhag starfsfólks flugafgreiðsluaðila eigi að vera 
jafnt slíkum ákvæðum um flugmenn. Eðlilegt er að fylgjast með málaskrá, dómum og neyslu efna, sem 
og hefðbundinni bakgrunnsskoðun. Gengur eftirlit með öðrum heilsu-og fjárhagsmálum gegn 
meðalhófsreglu? Hér þarf persónuverndarákvæði 6 gr. að skoðast.

18. gr. Hvaða aðferðarfræði er fyrirhugað að nota til mótunar umfangs, áhættumats og hagsmunaaðila, 
önnur en flugöryggisáætlun Evrópu?

20. gr. d. Erfitt er að sjá hvernig hægt er að innleiða framtíðarreglugerðir án tillits til þess hvort og 
hvernig þær samræmist íslenskum lögum. Horfa má til þess með hvaða hætti er eðilegt að takmarka t.d. 
rétt einstaklinga til að fara fram á leiðréttingar og eyðingar á upplýsingum í gagnagrunnum sem kunna 
að hafa áhrif á framtíð þeirra.

25. gr. Einkaflug er ekki endilega rekið í ábata- eða viðskiptaskini. Má vera að hægt sé að undanskilja 
einkaflug frá skyldu við notkun landamærastöðva? Hér þarf að skoða inntak greinarinnar betur.

31. gr. Hvernig próf á að vera notað til þess að krefjast að tilnefnt fyrirsvars- og ábyrgðarfólk sanni 
kunnáttu sína, hver býr til prófið og samkvæmt hvaða stöðlum, hvaða reglur eru um próftöku o.fl.? Er 
verið að tala um flugverndarhæfni eða aðra hæfni til að sinna sínum störfum? Er þetta mögulega 
óhóflegt inngrip í rekstur flugafgreiðsluaðila?

37. gr. Skýra þarf hvaða tilgangur á að vera með þessum gögnum, hvernig ákvarðað er hvaða upplýsingar 
skuli veittar og hvernig fara skuli með viðkvæmar samkeppnisupplýsingar.

73. gr. liður c. 4. Skýra þarf betur hvaða störf tengjast öryggi flugsamgangna í lögunum. Er eðlilegra að 
greinin eigi við um flugmenn og flugverja, en undanskilji annars konar starfsemi? Ef ætlast er til þess að 
innan gildissviðs greinarinnar sé starfsfólk flugafgreiðsluaðila, þá er hér um að ræða afar íþyngjandi 
kröfu. Flugafgreiðsluaðilar eru mismunandi, hljóta mjög mismunandi þjálfun og er þetta ákvæði mjög 
opið.
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79. gr. liður a. 3. „öðrum sviðum er lúta að flugöryggi". Endurtek framkomnar athugasemdir við 73. gr.

115. gr. liður n. Lögð er rík áhersla á það að ráðherra komi á samstarfi við rekstraraðila 
eldsneytisbirgðastöðva og eldsneytisafgreiðslu varðandi gæðakröfur um eldsneyti, meðferð, geymslu, 
afhendingu, verklag við áfyllingu, geymslutíma gagna, viðbragðsáætlanir og aðrar mikilvægar kröfur er 
snúa að framangreindu. Alþjóðlegir staðlar, vinnulag og annað sem liggur til grundvallar ásamt ákvæðum 
um tryggingar birgða- og eldsneytisafgreiðsluaðila eru mikilvæg í ákvörðun um þennan lið.

135. gr. Samkvæmt þessu þá þarf að senda yfirlýsingu til Samgöngustofu um hæfni og getu til að rækja 
skyldur til að sinna starfinu og er hér um að ræða tilkynningaskyldu í stað umsóknar um starfsleyfi. Hér 
skortir á lýsingu á því hvaða kröfur fyrirtæki þurfi að uppfylla. Hér er einnig um misvísandi skilaboð að 
ræða, þar sem ISAVIA tók yfir útgáfu og eftirlit með starfsleyfum flugafgreiðsluaðila fyrir hönd 
Samgöngustofu. Er mögulega verið að koma á tvöfaldri starfsleyfisútgáfu ásamt tvöföldun eftirlits?

142. gr. Vísað er aftur til 115. gr. um mikilvægi þess að samráð sé haft við rekstraraðila 
eldsneytisbirgðastöðva og eldsneytisafgreiðslu varðandi það hvaða lög, reglur og venjur ríkja í 
alþjóðaumhverfi flugvélaeldsneytis.

150. gr. Á þetta ákvæði við um fasteignir í einkaeigu og ef svo er, telst það eðlilegt?

152. gr. liðir g og h. Vísað er til umfjöllunar um 11. gr. varðandi það með hvaða hætti ráðherra getur sett 
kröfur um heilbrigði á flugafgreiðsluaðila og hvaða forsendur muni liggja til slíkrar ákvörðunar.
Mikilvægt er að samráð við rekstraraðila sé haft varðandi þjálfun og réttindi starfsfólks, ásamt mikilvægi 
þess að farið sé að íslenskum lögum og reglugerðum er varða heilsu, umhverfi og persónuvernd.

153. gr. Áður gaf ISAVIA út leyfi vegna flugverndarráðstafana sem kallaðist „Þekktir birgjar". Mun ISAVIA 
ekki bera ábyrgð á slíkum leyfum lengur?

167. gr. liður k. Víða í reglugerðinni hefur hugtakið „aðili sem starfar við flugvernd, flugsamgöngur og 
öryggismál" verið notað. Er ráðherra heimilt að setja hæfniskröfur allra slíkra aðila eða er hér eingöngu 
um að ræða þá aðila sem hafa með flugvernd að gera á vegum ISAVIA og Samgöngustofu?

187. gr. liðir d, e, g: Hér þarf að tilgreina sérstaklega að eingöngu sé átt við flugleiðsögu.

188. gr. Á hvaða hátt telst eðlilegt að ráðherra sé heimilt að gera samning um markaðsaðgang aðila sem 
annast flugtengda starfsemi? Vísað er til samkeppnislaga.

192. gr. Orðalaginu „aðgengi að rými skal deilt meðal þeirra sem veita flugafgreiðslu" er mótmælt. Það 
gefur til kynna að rýminu eða aðgenginu skuli skipt jafnt milli aðila. Kveðið er á um þessar skyldur í 
samkeppnislögum og óþarft að tiltaka þær sérstaklega hér. Mikilvægt er, sem fyrr greinir, að samráð sé 
haft við sérfræðinga á þeim sviðum er um ræðir, svo skilyrði og gæðastaðlar samræmist því sem þekkist 
sem „best practices" og staðla annars staðar í heiminum.

246. gr. Hér er um að ræða afar opna og íþyngjandi grein, sem tekur til margra greina og atriða. 
Einstaklingar geta átt von á allt að 8 milljóna króna sekt brjóti þeir gegn ákvæðum laganna og lögaðilar 
allt að 100 milljónum. Sett er spurningamerki við það að ekki þurfi að sanna brot á tiltekna
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forsvarsmenn, starfsólk eða annan aðila sem starfar á vegum lögaðila, með tilliti til almennrar 
sönnunarbyrði. Skýra þarf með hvaða hætti brot einstaklinga eru rannsökuð. Afar undarlegt er að leggja 
megi á svo þungar fjársektir án undanfarins dóms. Á sama hátt má velta því upp hver ákvarðar fjárhæð 
sektar og með hvaða sönnun gagnvart meintu broti einstaklinga „Gera má lögaðila sektfyrir brot á 
lögum þessum og reglum sem settar eru á grundvelli þeirra óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekið 
fyrirsvarsfólk lögaðilans, starfsfólk hans eða annan aðila sem starfar á vegum hans".

253. gr. Fimm ára fangelsi fyrir brot gegn lögum þessum og óbirtum reglugerðum hlýtur að teljast afar 
mikið, þegar horft er á vítt gildissvið laganna. Hver er sönnunarbyrðin þegar kemur að meintri tilraun til 
brots?

Síðasta málsgrein 253. gr. er í mótsögn við sjálfa sig: „Gera má lögaðila sekt fyrir brot á lögum þessum og 
reglum sem settar eru á grundvelli þeirra óháð því hvort sök verði sönnuð á tiltekinn fyrirsvarsmann 
lögaðilans, starfsmann hans eða annan aðila sem starfar á hans vegum. Hafi fyrirsvarsmaður lögaðilans, 
starfsmaður hans eða annar á hans vegum með saknæmum hætti brotið gegn lögum þessum eða 
reglum sem settar eru á grundvelli þeirra í starfsemi lögaðilans má gera honum refsingu auk þess að 
gera lögaðilanum sekt".

Hvort verður málið rannsakað með tilliti til sektar lögaðila og/eða einstaklings eða ekki? í hvaða tilfellum 
eru málin rannsökuð af lögreglu? Ekki er hægt að hafa þetta orðalag með þessum hætti. Þegar horft er 
til fjárhæða og refsihæðar, hlýtur það að vera krafa dómstóla og löggjafa landsins, að öll mál séu 
rannsökuð af lögreglu, m.t.t. sektar og sakleysis einstaklinga og lögaðila og að málin fari samkvæmt 
eðlilegri dómaframkvæmd landsins.

Virðingarfyllst,

Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

Framkvæmdastjóri

4


