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Frumvarp til laga um loftferðir - viðbrögð við umsögnum

Minnisblað þetta er unnið að beiðni umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Er því ætlað að svara 
helstu athugasemdum sem koma fram í umsögnum hagsmunaaðila við frumvarp til nýrra laga um 
loftferðir.

1. Almennar athugasemdir við frumvarpið

Isavia gerir athugasemdir við þá aðferð sem notuð var við frumvarpsvinnuna. Rakið er í samráðskafla 
í greinargerð með frumvarpinu hvernig samráði var háttað á meðan frumvarpið var í vinnslu í 
ráðuneytinu. Ítarlegt samráð var haft allt frá 30. nóvember 2018 en frumvarpið sjálft var að mestu 
unnið í ráðuneytinu með aðkomu Samgöngustofu. Fundað var með hagsmunaaðilum sem ráðuneytið 
leitaðist við að kalla að borðinu, umsagna óskað ítrekað og samráðskjöl birt fimm sinnum á 
tímabilinu í samráðsgátt stjórnvalda.

Líkt og vikið er að í umsögn Isavia þá varðar frumvarpið eina flóknustu og reglusettustu starfsemi 
sem til er, sem fyrst og fremst miðar að því að tryggja öryggi. Í því ljósi var megin áhersla lögð á að 
styrkja lagalegan grundvöll fyrir alla flugstarfsemi, þ.e. setja skýr efnisákvæði og lagastoð til 
setningar reglugerða auk nauðsynlegra valdheimilda og úrræða stjórnvalda. Við vinnuna var einkum 
horft til efnisákvæða reglugerðar (ESB) 2018/1139, afleiddra gerða og annarra EES-gerða á sviðinu, 
en samræmi í reglusetningu á þessu sviði við þær reglur sem gilda innan EES-svæðisins er gríðar 
mikilvægt fyrir alla flugstarfsemi í Íslandi.

Með vísan til lögmætisreglu stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar, sér í lagi lagaáskilnaðarreglunnar, 
var sérstaklega hugað að ákvæðum er lúta að kvöðum sem lagðar eru á einstaklinga og lögaðila og 
takmörkunum á atvinnufrelsi og eignarrétti, að virtum þeim kröfum sem gera verður til skýrleika 
lagaheimilda fyrir íþyngjandi reglugerðarákvæðum. Vegna grunnreglunnar um lögbundnar 
refsiheimildir og ákvæðis um stjórnvaldssektir var einnig talin vera þörf fyrir skýra verknaðarlýsingu 
brota.

Hafa ber í huga að ef Evrópugerð er innleidd sem stjómvaldsfyrirmæli (reglugerð) er jafnframt 
nauðsynlegt að gæta þess að fyrir henni sé nægjanleg stoð í lögum. Lög um loftferðir þurfa að 
innihalda efnisákvæði sem, eftir atvikum, kunna að vera nánari útfærð í reglugerð, auk heimilda til 
setningar reglugerða.

EES-samningurinn felur í sér að nauðsynlegt er að innleiða reglugerðir sérstaklega sem teknar hafa 
verið upp í EES-samninginn. Ólíkt því sem gildir innan ESB öðlast reglugerðir því ekki gildi hér á 
landi við birtingu í stjórnartíðindum sambandsins og hafa því ekki sjálfkrafa bein réttaráhrif og 
forgangsáhrif. Nauðsynlegt er samkvæmt íslenskri stjórnskipan að tryggja að næg lagastoð sé fyrir 
EES-gerðum sem innleiddar eru sem stjórnvaldsfyrirmæli. En lagastoð nægir ekki ein og sér. 
Mikilvægt er að útfæra með löggjöf þær kvaðir og skyldur sem lagðar eru á einstaklinga og lögaðila 



sérstaklega þegar þær fela í sér takmarkanir á stjórnarskrárvörðum réttindum. Þá þurfa refsiheimildir 
einnig að vera lögbundnar auk þess sem stjórnvaldssektir verða ekki grundvallaðar einungis á 
háttsemi sem útfærð er í stjómvaldsfyrirmælum. Skýr verknaðarlýsing þarf að vera í lögum. Var þetta 
meðal annars staðfest í Hæstaréttardómi nr. 251/2004 þar sem atvinnubílstjóri var sýknaður af broti 
gegn reglum um akstur og hvíldatíma ökumanna. Reglugerðarheimild var að finna fyrir innleiðingu 
Evrópugerðarinnar sem tekin hafði verið upp í EES-samninginn í umferðarlögum. Reglugerðin var 
réttilega innleidd í samræmi við það en þar sem sjálfstæða verknaðarlýsingu var ekki að finna í 
umferðarlögunum var bílstjórinn sýknaður. Undirstrikar dómurinn mikilvægi þess að lög hafi að 
geyma efnisákvæði en ekki aðeins víðtækar reglugerðarheimildir til innleiðingar EES-gerðum.

Fleiri en ein leið eru möguleg þegar nýjar gerðir eru innleiddar í íslenskan rétt. Til skoðunar var hvort 
æskilegt væri að feta þá braut sem farin hefur verið á öðrum sviðum og lögfesta grunngerðina (ESB) 
2018/1139 í heild sinni hér á landi. Fernt var helst talið standa í vegi fyrir því: Í fyrsta lagi liggur 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ekki fyrir og þar með ekki aðlögunartexti við einstök 
efnisákvæði gerðarinnar. Í öðru lagi var það mat ráðuneytisins að lengd reglugerðarinnar og efnistök 
gerðu það síst að verkum að lögfesting hennar myndi auka gagnsæi, skýrleika og aðgengi. Í þriðja lagi 
hafa nú þegar verið kynntar á vettvangi ESB hugmyndir um breytingar á gerðinni sem myndu kalla á 
frekari lagabreytingar þegar kæmi að innleiðingu þeirra. Í fjórða og síðasta lagi liggur fyrir að jafnvel 
þó reglugerðin yrði lögfest í heild sinni þyrftu að vera til staðar í lögum tiltekin efnisákvæði þar sem 
gildissviði hennar sleppir. Var það því niðurstaða ráðuneytisins að ráðast í heildarendurskoðun 
loftferðarlaganna þar sem leitast er við að styrkja lagalegan grundvöll fyrir alla flugstarfsemi, þ.e. 
skýr efnisákvæði og lagastoð til setningar reglugerða sem taka til þess víðfeðma og mjög svo 
tæknilega umhverfis sem flugsamgöngum er búið auk nauðsynlegra valdheimilda og úrræða 
stjórnvalda.

Í umsögn Isavia er því haldið fram að eftirlitsheimildir Samgöngustofu á sviði flugs séu færðar úr 
lögum um stofnunina inn í loftferðarlögin. Tilgangur ákvæða II. kafla frumvarpsins er að skýra nánar 
tilhögun og afmörkun verkefna og ábyrgð milli þeirra stjórnvalda sem að flugmálum koma, einkum 
með vísan til ákvæða reglugerðar (ESB) 2018/1139 og annarra þjóðréttarskuldbindinga. Í því eru lögð 
til ýmis nýmæli, svo sem hvað varðar tilfærslu eftirlits, sem byggjast á ákvæðum reglugerðar (ESB) 
2018/1139 og er ætlað að leysa takmarkaðri ákvæði sama efnis í gildandi lögum af hólmi.

Markmiðið er að endurspegla þá grunnhugmynd um verkaskiptingu lögbærra landsyfirvalda og 
Flugöryggisstofnunar Evrópu sem reglugerð (ESB) 2018/1139 byggist á, að teknu tilliti til annarra 
þjóðréttarskuldbindinga sem Ísland hefur undirgengist. Gildandi lög um loftferðir gera það ekki með 
fullnægjandi hætti þar sem þessi verkaskiptingin kemur einvörðungu fram í afleiddu regluverki sem 
innleitt hefur verið.

Ráðuneytið er því ósammála þeirri skoðun Isavia að eftirlitsheimildir Samgöngustofu á sviði flugmála 
eigi aðeins heima í lögum um stofnunina en ekki í lögum um loftferðir. Ráðuneytið telur að 
heildstæðari mynd fáist af málaflokknum þegar eftirlitsheimildir stofnunarinnar á þessu sviði er að 
finna í lögum um loftferðir. Venjan er ekki sú að eftirlitsheimildir stofnana séu aðeins í lögum um 
þær tilteknu stofnanir. Í þeim tilvikum þar sem sérstök lög eru til um eftirlits- og stjórnsýslustofnanir 
er gjarnan að finna í þeim upptalningu á verkefnum stofnanna sem er þó ekki tæmandi. Fara þarf í 
sérlög um einstaka málaflokka til að finna einstakar eftirlitsheimildir. Á þetta t.d. um Fjarskiptastofu, 
Samgöngustofu, Neytendastofu og Umhverfisstofnun svo dæmi séu tekin.

Hvað varðar athugasemd Isavia við 3. gr. frumvarpsins, sem inniheldur orðskýringar, þá telur 
ráðuneytið mikilvægt fyrir skýrleika laganna að skilgreina þau hugtök sem notuð eru í frumvarpinu og 
merkingu þeirra í samhengi þess. Líkt og bent er á í umsögn Isavia getur skilgreining hugtaka verið að 
einhverju leiti mismunandi milli reglugerða sem innleiddar verða á grundvelli reglugerðarheimilda 
frumvarpsins. Er því enn mikilvægara að það liggi ljóst fyrir hvað löggjafinn á við þegar tiltekin 
hugtök eru notuð í frumvarpinu. Þá er einnig rétt að bæta því við að það heyrir til algjörra 
undantekninga að frumvörp innihaldi ekki ákvæði með skilgreiningu á helstu hugtökum, enda telst 
það vönduð lagasetning.



2. 2. gr. og gildissvið frumvarpsins
Gildissvið laganna er afmarkað í 2. gr. frumvarpsins. Er það ítarlegra gildissviðsákvæði en í gildandi 
lögum en byggir þó á sama grunni og 1. gr. gildandi laga hvað varðar landfræðilega afmörkun.

Í umsögn ASÍ er athugasemd gerð við þetta gildissviðsákvæði frumvarpsins, þ.e. 2. gr. Er nánar 
tiltekið vísað til c-liðar 1. mgr. 2. gr. þar sem kveðið er á um lögin gildi einnig um: „loftför skráð í 
þriðja ríki, í för til og frá og á íslensku yfirráðasvæði“. Er umræddur stafliður síðan í umsögninni 
tengdur við 4. mgr. 2. gr. þar sem ráðherra er veitt heimild til að ákveða að hve miklu leyti lögin eða 
reglugerðir settar skv. þeim gilda um loftfar skráð í þriðja ríki sem starfrækt er af flugrekstraraðila 
sem lýtur eftirliti Samgöngustofu og einnig um loftfar sem er skráð hérlendis og er starfrækt af aðila 
sem skráður er í erlendu ríki og lýtur eftirliti erlends stjórnvalds á grundvelli samnings við 
Samgöngustofu.

ASÍ telur að heimildin 4. mgr. 2. gr. sé ekki nægilega afmörkuð og kunni að vera andstæð 
stjórnskipun Íslands. Þá tengir ASÍ ákvæðið við réttarstöðu flugverja og telur að með 
reglugerðarheimildinni geti ráðherra undanþegið áhafnir ákvæðum íslenskra laga hvað varðar kaup og 
kjör.

Mikilvægt er að árétta að c-lið 1. mgr. 2. gr. er ætlað að tryggja að loftför sem skráð eru í þriðja ríki 
og eru á för til á frá íslensku yfirráða svæði falli undir lögin þegar það á við. Með öðrum orðum er 
ákvæðinu ætlað að ná utan um loftför sem hafa ekki staðfestu innan EASA-ríkjanna heldur í þriðja 
ríki eins og það er orðað. Er þetta tilkomið vegna gildissviðs reglugerðar (ESB) 2018/1139 og 
afleidds regluverks sem tekur ekki aðeins til loftfara sem hafa staðfestu í EASA-ríkjum heldur einnig 
utan þeirra.

Heimild ráðherra skv. 4. mgr. 2. gr. snýr hins vegar að því að hvaða leyti íslenskar reglur eiga að 
gilda utan íslensks yfirráðasvæðis og um erlend skráð loftför sem starfrækt eru af aðila sem er með 
höfuðstöðvar sínar eða aðalaðsetur á Íslandi. Málsgreinin byggist á samsvarandi heimildum í gildandi 
lögum, sbr. annars vegar 2. mgr. 1. gr. og hins vegar 39. gr. og 85. gr.

Með samningi getur Samgöngustofa því tekið yfir eftirlit með loftfari sem skráð er erlendis en sem 
starfrækt er af aðila sem er með höfuðstöðvar sínar eða aðalaðsetur á Íslandi. Á sama hátt er með 
samningi við erlent ríki hægt að flytja eftirlit með loftfari sem skráð er hér á landi en starfrækt er af 
aðila með höfuðstöðvar sínar eða aðalaðsetur erlendis til þess ríkis. Ef eftirlitið er þannig flutt til 
Samgöngustofu er litið svo á að þrátt fyrir erlenda skráningu loftfars sé það talið íslenskt í skilningi 2. 
tölul. 4. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.

Er þessi flutningur eftirlits byggður á 83. gr. bis í Chicago-samninginum sem Ísland hefur fullgilt og 
innleitt í íslenskan rétt. Þar er gert ráð fyrir að aðildarríki geti með samningi fært vissar skyldur og 
eftirlit (nánar afmarkað í reglugerð) með loftfari frá skráningarríki loftfars til þess ríkis þar sem 
flugrekandi hefur höfuðstöðvar sínar eða aðalaðsetur og hyggst starfrækja loftfarið. Í slíkum samningi 
felst yfirfærsla afmarkaðra skyldna og eftirlits að því marki sem viðkomandi samningur greinir.

Nánar er kveðið á um tilfærslu eftirlits í 14. gr. frumvarpsins en 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins inniheldur 
umrædda reglugerðarheimild ráðherra. Hún tekur eins og áður segir aðeins til loftfara sem eru undri 
eftirliti Samgöngustofu á grundvelli samnings við skráningarríki eða undir eftirliti erlends stjórnvalds 
á grundvelli samnings við Samgöngustofu. Með öðrum orðum felst ekki í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins 
opin heimild ráðherra til afmarka það svæði sem íslensk lög taka til líkt og segir í umsögn ASÍ.

Rökin að baki framangreindu ákvæði Chicago samningsins eru þau að þegar loftfar er staðsett og 
starfsrækt utan lögsögu skráningarríkis getur verið erfiðleikum bundið fyrir eftirlitsaðila að hafa 
nauðsynlegt eftirlit með því, t.d. því hvort viðhaldkröfur séu uppfylltar. Í slíkum tilvikum er heimilt 
að flytja eftirlitið með samningi til eftirlitsaðila í því ríki þar sem loftfarið er starfrækt. 
Reglugerðarheimildinni er ætlað að tryggja að tilfærsla eftirlitsins gangi eftir, þ.e. að loftför skráð í 
þriðja ríki sem eru undir eftirliti Samgöngustofu séu álitin íslensk í skilningi laganna og öfugt.



Síðari athugasemd ASÍ snýr að réttarstöðu flugverja. Segir í umsögninni að á grundvelli 
framangreindrar reglugerðarheimildar ráðherra í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins geti ráðherra veitt 
undanþágu frá þeirri almennu reglu að flugverjar falli undir almenna löggjöf á sviði félagslegra 
réttinda og vinnulöggjafar eins og aðrir launþegar og sjálfstætt starfandi einstaklingar á innlendum 
vinnumarkaði.

Í fyrsta lagi vísast til þess sem þegar hefur verið rakið. Umrædd reglugerðarheimild snýr aðeins að 
flutningi tiltekins eftirlits á grundvelli samnings við erlent ríki í þeim tilvikum þar sem loftfar er 
starfrækt annars staðar en í skráningarríki. Skilyrði fyrir færslu slíks eftirlits er að flugrekandinn sem 
starfrækir loftfarið hafi höfuðstöðvar sínar eða aðalaðsetur í því ríki sem eftirlitið fer fram.

Í öðru lagi nær frumvarpið ekki til starfskjara og kjaramála starfsfólks flugrekenda. Almenn 
vinnumarkaðslöggjöf nær til flugrekenda og gerir frumvarpið enga breytingu þar á. Félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytið fer með yfirstjórn vinnumarkaðsmála, þ.m.t. flugrekanda. Ráðherra verður 
ekki heimilt, hvorki á grundvelli 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins, né annarra reglugerðarheimilda að 
undanþiggja flugverja almennri löggjöf á sviði félagslegra réttinda og vinnulöggjafar líkt og haldið er 
fram í umsögn ASÍ. Þá er skýrt að eftirlit Samgöngustofu með loftförum snýr ekki að kjaramálum.

Í þriðja lagi tengist tilnefning á heimahöfn, sem nefnd er til sögunnar, ekki því eftirliti með loftförum 
sem greint frá hér að framan. Tilnefning á heimhöfn er skylda sem hvílir á flugrekanda. Skal hann, 
sbr. 99. gr. frumvarpsins, tilnefna heimahöfn fyrir hvern flugverja. Hefur það fyrst og fremst þýðingu 
við afmörkun á fartíma- og vinnutímamörkum flugverja.

Líkt og vikið er að í greinargerð með frumvarpinu er heimahöfn sá staður sem flugverji alla jafna 
hefur og lýkur vakt eða röð vakta en við venjulegar aðstæður er flugrekanda ekki skylt að sjá 
viðkomandi flugverja fyrir gistiaðstöðu þar. Einnig hefur verið stuðst við tilnefnda heimahöfn á sviði 
vinnuréttar sem vísbendingu um hvar flugverjar teljast starfa að jafnaði. Er það þá metið á grundvelli 
löggjafar á sviði vinnumarkaðsréttar sem er utan gildissvið þessa frumvarps.

3. Montreal samningurinn

Isavia og Icelandair gera bæði athugasemd við að Montreal samningurinn verði lögfestur í heild sinni 
með frumvarpinu. Telja báðir aðilar að notast eigi áfram við umritunaraðferð en samningurinn hefur 
fram að þessu verið lögfestur með henni. Lög nr. 88/2004, um breytingu á lögum um loftferðir, nr. 
60/1998, lögfesti ákvæði samningsins með þeim hætti. Nokkrar ástæður liggja að baki þeirri 
fyrirætlan að lögfesta samninginn í heild sinni og hverfa frá umritunaraðferðinni.

Í fyrsta lagi hafa aðrir samningar, forverar Montreal-samningsins frá 1999, kenndir við Varsjárkerfið, 
sem enn eru í gildi, sbr. lög nr. 41/1949, verið lögfestir í heild sinni. Til að tryggja samræmi í túlkun 
ákvæða Montreal-samningsins er talið mikilvægt að ákvæði hans séu aðgengileg í þeirri mynd sem 
þau voru samþykkt. Því er lagt til að kveðið sé á um aðlaganir og útvíkkun gildissviðs samningsins í 
XVII. kafla og er þar byggt á reglugerð (EB) nr. 889/2002 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2027/97 
um bótaábyrgð flugfélaga vegna slysa sem efnislega breytir fáeinum ákvæðum Montreal-samningsins 
og kveður nánar á um afmörkuð atriði.

Í öðru lagi gerir Montreal-samningurinn ráð fyrir því að fjárhæðir samningsins taki breytingum í 
samræmi við verðlag. Í stað þess að breyta þurfi lögum í hvert skipti sem breyta þarf fjárhæðunum er 
lagt til að ráðherra geti með auglýsingu tilkynnt slíkar breytingar þegar þær hafa tekið gildi 
samkvæmt ákvæðum samningsins.

Í þriðja lagi hefur Montreal-samningurinn að geyma sérstök ákvæði er lúta að varnarþingi dómstóla 
vegna bótakrafna, tímafrestum til að bera fyrir tjón og fyrningu sem taka til allra ákvæða X. kafla 
gildandi laga. Þá var afmörkuðum ákvæðum um neytendavernd farþega einnig komið fyrir í kaflanum 
með ákvæðum úr Montreal-samningnum. Þessi ráðstöfun hafði þann ókost að ekki var fyllilega skýrt 
hvaða ákvæði tilheyrðu Montreal-samningnum og hvaða ákvæði áttu rætur að rekja til óskyldra 
EES-gerða á sviði neytendaréttar. Að auki var óhjákvæmilegur fylgifiskur ráðstöfunarinnar að þessi 



sérstöku ákvæði sem tilheyrðu Montreal-samningnum tóku að gilda einnig um þau réttindi farþega 
sem ekki var gert ráð fyrir að væru háð slíkum takmörkunum. Af þessum sökum er talið brýnt að 
koma almennum ákvæðum er varða réttindi farþega, sem byggjast á öðrum EES-gerðum og lúta ekki 
slíkum reglum um varnarþing, tímafresti og fyrningu, fyrir í nýjum kafla um neytendavernd.

Að síðustu er rétt að nefna að með lögfestingu Montreal-samningsins í heild er komið í veg fyrir 
ósamræmi við orðalag einstakra ákvæða samningsins sem umrituð hafa verið í lög. Með breytingum á 
X. kafla gildandi laga, sbr. breytingar sem gerðar hafa verið á 106. gr. og 108. gr. laganna, hefur á 
undanförnum árum verið vikið frá orðalagi Montreal-samningsins. Eru þær breytingar taldar 
ósamrýmanlegar ákvæðum samningsins.

4. Stöðvunarréttur og lögveð

Athugasemdir hafa komið fram við 198. gr. frumvarpsins, stöðvun loftfars vegna ógreiddra gjalda, í 
umsögnum Isavia, Samtaka atvinnulífsins, Icelandair og Viðskiptaráðs. Athugasemdir þessara aðila 
eru ekki af sama meiði enda hagsmunir flugrekenda og rekstraraðila flugvalla ólíkir þegar kemur að 
stöðvun loftfara. Í frumvarpinu er leitast við að fara bil beggja, þ.e. tryggja hagsmuni rekstraraðila 
flugvalla án þess að hagsmunir flugrekanda og samkeppnishæfni íslensk flugrekstrar sé fyrir borð 
borin.

Í 198. gr. frumvarpsins er lagt til að stöðvunarheimild 1. mgr. 136. gr. gildandi laga haldi sér en þó 
þannig að beiting heimildarinnar verði háð þeirri almennu málsmeðferð sem kveðið er á um í lögum 
um kyrrsetningu, lögbann o.fl. og ef við á, lögum um nauðungarsölu. Stöðvun loftfars í skilningi 
ákvæðisins tekur því bæði til þess að kyrrsetja loftfar í bókstaflegri merkingu þannig að því verði ekki 
flogið frá flugvelli og einnig beitingar málsmeðferðarreglna laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. í 
samræmi við ákvæði greinarinnar.

Bent er á að sú heimild sem í greininni felst er frávik frá almennum reglum 1. mgr. 5. gr. laga um 
kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, og að þeir aðilar sem henni geta beitt eru tæmandi taldir í 
ákvæðinu. Ástæða þess að lagt er til að heimildin haldi sér eru þau tilvik þar sem flugrekandi 
starfrækir loftfar sem er í eigu annars aðila og beiting almennra úrræða framangreindra laga dugar 
ekki til að tryggja fjárkröfu rekstraraðili flugvallar.

Þar sem um sérreglu er að ræða er í frumvarpinu skerpt á því hvaða gjöld geti legið til grundvallar 
beitingu heimildarinnar, hvenær til gjaldanna er stofnað og í hvað langan tíma slík gjöld geta fengið 
að safnast upp áður en heimildinni er beitt. Þá er enn fremur kveðið á um að beiting úrræðisins sé háð 
því að greiðsluáskorun og viðvörun um innheimtu kröfunnar hafi verið send bæði eiganda loftfars og 
flugrekanda/umráðanda þess og þeim gefinn hæfilegur tími til að bregðast við með greiðslu eða með 
því að setja tryggingu fyrir efndum. Skilyrði c-liðar 1. mgr. á þó ekki við í þeim tilvikum þar sem um 
einskiptisviðskipti er að ræða, svo sem vegna ógreiddra gjalda vegna stakrar ferðar, komu og/eða 
brottfarar.

Rétt er að taka fram að heimildin kemur ekki í veg fyrir beitingu ólögfestra meginreglna um haldsrétt 
t.d. til að bregðast við einstöku tilviki þar sem eigandi eða umráðandi loftfars sem fer um íslenskt 
yfirráðasvæði greiðir ekki fyrir þá þjónustu sem honum er veitt, þ.e. haldréttur veitir aðeins 
haldsréttarhafa rétt til að halda hinni tilteknu eign í vörslu sinni þar til skil eru gerð.

Heimild til stöðvunar skv. a-lið 1. mgr. tekur bæði til þess loftfars sem viðkomandi krafa tengist með 
beinum hætti sem og annarra loftfara sem starfrækt eru af sama flugrekanda, þ.e. loftfara sem skráð 
eru á sama flugrekandaskírteini flugrekanda loftfars (svonefnd flotastöðvunarheimild). Í b-lið 1. mgr. 
er nánar afmarkað hvað heimildin tekur til gjalda langt aftur í tímann. Þessa sjö mánuði ber að telja 
aftur í tímann frá þeim degi sem beiðni um stöðvun er lögð fram. Innan þess tímaramma fellur einnig 
sá greiðslufrestur sem tiltekinn er í c-lið 1. mgr.

Icelandair gerir athugasemd við framangreinda flotastöðvunarheimild og tiltekur að slíkt tíðkist ekki í 
þeim löndum sem við berum okkur saman við.



Hið rétta er að kveðið er á um rétt til stöðvunar loftfars vegna ógreiddra gjalda sem til eru komin 
vegna annarra loftfara flugrekandans (flotastöðvunarheimild) í löggjöf íjölmargra ríkja. Í Evrópu á 
það t.d. við um Belgíu, Búlgaríu, Bretland, Tékkland, Portúgal, Noreg og Serbíu. Utan Evrópu eru 
löndin einnig fjölmörg.

Í umsögn Isavia er jafnframt gerð athugasemd við að ákvæði um lögveð sé afnumið. Lögveð vegna 
ógreiddra gjalda í núgildandi lögum er almennt takmarkað við íslensk loftför, þ.e. loftför skráð hér á 
landi. Lögveðsheimild núgildandi laga vegna ógreiddra gjalda á flugvelli er bundin eiganda eða 
umráðanda loftfars sem hér er skráð. Lögveðsheimild núgildandi laga vegna ógreiddra gjalda vegna 
flugleiðsöguþjónustu er bundin því tiltekna loftfari sem stofnaði til gjaldanna og er skráð hér á landi.

Ákvæði núgildandi laga um lögveð fela því í sér ákveðna mismunun á grundvelli þjóðernis, þ.e. ríkari 
heimildir eru gagnvart loftförum skráðum hér á landi en þeim sem skráð eru erlendis. Þetta ívilni 
erlendum aðilum umfram innlenda.

Lögveð hefur takmarkaða þýðingu nema til fullnustu veðsins komi. Lögveð í íslenskum loftförum 
hefur almennt mesta þýðingu við gjaldþrot hér á landi. Samkvæmt 2. mgr. 111. gr. gjaldþrotalaga 
ganga óþinglýst réttindi á grundvelli lögveðs á eftir réttindum annarra skv. greininni, þ.e. á eftir 
þinglýstum veðréttindum eða tryggingarréttindum. Samkvæmt nauðungarsölulögum veitir 
lögveðsheimildin rétt til að krefjast nauðungarsölu, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. laganna, ef fjárhæð 
kröfunnar er ákveðin í lögum, reglugerð eða gjaldskrá staðfestri af ráðherra. Að þessu leyti varðar 
hún því í raun aðeins gjöld af flugleiðsöguþjónustu þar sem gjaldskrá vegna þeirra gjalda er háð 
staðfestingu ráðherra.

Lögveði er almennt ekki þinglýst nema lög áskilji annað. Því varnar lögveð því ekki að loftfar verði 
afskráð þó það hvíli á loftfari sem skráð er hér á landi þar sem um aðskildar skrár er að ræða; 
þjóðernisskrá loftfara og þinglýsingarbók. Hægt er að skrá lögveð í alþjóðlegu þjóðernisskrána sem 
tryggingarréttindi á grundvelli Höfðaborgarsamningsins og bókunar um búnað loftfara, en við slíka 
skráningu missir lögveðið forgang sinn og fer aftast í réttindaröð. Lögveð samkvæmt íslenskum 
lögum er almennt ekki viðurkennt í erlendum ríkjum.

Þá er lögveð sem „skráningarhæf, lögbundin réttindi eða tryggmgarréttmdi“ í skilningi 
Höfðaborgarsamningsins og bókunar um búnað loftfara, sbr. lög nr. 74/2019, almennt talið til þess 
fallin að rýra væntanlega einkunn eða mat á innleiðingu Íslands á samningi og bókun. Sú einkunn eða 
mat kann að hafa bein áhrif á lánakjör og möguleika til fjármögnunar nýrra loftfara eða loftfarshluta.

Með vísan til þess sem að framan er rakið er almennt talið að stöðvunarrétturinn sé úrræði sem er 
betur til þess fallið að knýja fram greiðslu og efndir en lögveð.

5. Skipulagsreglur flugvalla
Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sveitarfélaga og Íbúasamtök miðborgar Reykjavíkur gera 
athugasemd við 146. gr. frumvarpsins sem kveður á um skipulagsreglur flugvalla. Er gerð 
athugasemd við að skipulagsvald, sem sveitarfélög hafa samkvæmt skipulagslögum, sé fært til 
ráðherra.

Skipulagsreglum flugvallar er ætlað að stuðla að og viðhalda flugöryggi. Ýmsir þættir í umhverfi 
flugvalla geta haft alvarleg áhrif á öryggi flugumferðar um flugvöllinn, bæði hvað varðar aðflug og 
lendingu, flugtak og fráflug sem og hreyfingar loftfara á flugvelli. Skipulagsreglum flugvallar er 
ætlað að lágmarka eins og hægt er slíkar hættur og koma í veg fyrir nýjar hættur sem haft geta áhrif á 
flugöryggi.

Skipulagsreglur flugvallar tilgreina afmörkun flugvallarsvæðis, hindrunarfleti og aðra fleti umhverfis 
flugvöllinn þar sem nauðsynlegt er að setja takmarkanir á athafnir fólks og á hæð mannvirkja og 
annarra hluta í umhverfi þeirra. Þannig skilgreina skipulagsreglur mestu hæð hindrana á aðflugs- og 
flugtakssvæðum, hringflugssvæði og annars staðar í nágrenni við flugvöll. Einnig skilgreina 
skipulagsreglur skipulag, starfsemi og umferð innan flugvallarsvæðis, t.d. til að koma í veg fyrir 



rekstur sem fyrirfram er vitað að er ósamrýmanlegur flugstarfsemi. Skipulagsreglur flugvallar geta 
einnig haft áhrif á almenning þar sem óheimilt er að víkja frá tilgreindum hæðartakmörkunum og 
öðrum takmörkunum sem þær kunna að geyma nema samþykki Samgöngustofu liggi fyrir.

Dæmi: Fyrirhugað er að reisa byggingu í nágrenni flugvallar. Hæð byggingar fer upp fyrir 
skilgreinda mestu hæð innan hindrunarflatar flugyallar. Byggingin telst því vera hindrun fyrir 
flugumferð við flugvöllinn.

Núgildandi lög um loftferðir byggja á frumvarpi sem í grunninn var samið 1994 þegar eldri 
skipulagslög voru í gildi, þ.e. þegar vald til frumkvæðis gerðar skipulagsáætlana var í höndum 
ríkisins. Frumvarpið til nýrra loftferðalaga var lagt fram á 118. löggjafarþingi (1994-1995) en náði 
ekki fram að ganga. Það var aftur lagt fram tiltölulega lítið breytt á 122. löggjafarþingi (1997-1998) 
og varð að lögum um loftferðir, nr. 60/1998, sem tóku gildi 18. júní 1998. Um svipað leyti voru 
þáverandi skipulags- og byggingarlög sett (sem urðu að lögum nr. 73/1997 og tóku gildi 1. janúar 
1998) sem juku skipulagsfrumkvæði sveitarfélaga frá því sem áður var. Skipulagsstjórn ríkisins var 
lögð niður og verkefni hennar og hlutverk voru færð til sveitarfélaga og að hluta til 
Skipulagsstofnunar. Þau ákvæði sem gildandi loftferðalög byggja á eru að mestu samsvarandi ákvæði 
og voru eldri lögum um loftferðir frá 1964.

Í ljósi þess að lögin endurspegla ekki þá breytingu sem orðið hefur á skipulagslöggjöf á undanförnum 
árum er talið rétt að árétta að skipulagsákvæði laga um loftferðir séu sérlög gagnvart skipulagslögum 
og skipulagsreglur flugvallar gangi framar skipulagsáætlunum sveitarfélaga á því sviði sem þær ná til, 
sem eins og áður segir er fyrst og fremst að tryggja öryggi flugumferðar. Áfram er því byggt á sömu 
forsendum og í núgildandi lögum. Í frumvarpinu er því ekki lagt til að hlutverki sveitarfélaga skv. 
skipulagslögum sé breytt, heldur að tryggt sé að áætlanir sveitarfélaga taki mið af sérreglum um 
flugvelli þar sem þeim er til að dreifa og sem tryggja eiga flugöryggi. Bent er á að aðeins hafa verið 
settar skipulagsreglur um millilandaflugvellina fjóra; Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði.

Rétt er að benda á að fleiri lög hafa að geyma ákvæði sem varða skipulagsvald sveitarfélaga með 
svipuðum hætti og hér er lagt til. Má þar nefna ákvæði í raforkulögum þar sem sveitarstjórnum ber að 
samræma skipulagsáætlanir að tíu ára kerfisáætlun, í vatnalögum þar sem gert er gert ráð fyrir að 
opinberar áætlanir stjórnvalda séu í samræmi við stefnumörkun um vatnsvernd eins og fram kemur í 
vatnaáætlun, náttúruverndarlögum þar sem framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár er bindandi við 
gerð skipulagsáætlana og í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð þar sem sveitastjórnir eru bundnar af efni 
stjórnunar- og verndaráætlunar við gerð skipulagsáætlana innan þjóðgarðsins.

Almennt er í frumvarpinu gert ráð fyrir víðtæku samráði rekstraraðila flugvallar og hlutaðeigandi 
sveitarfélaga um vöktun og vernd flugvallarumhverfis, s.s. hvað varðar mannvirki sem fyrirhugað er 
að reisa í nágrenni flugvallar og áhrif kann að hafa á flugöryggi.

Við gerð og breytingu skipulagsreglna er einnig gert ráð fyrir samráði við hlutaðeigandi sveitarfélög. 
Sérstaklega á þetta við frumathugun að gerð nýrra skipulagsreglna þar sem samráð skal haft við 
sveitarfélög með hæfilegum fyrirvara með það að markmiði að tryggja sem best samræmi milli 
skipulagsáætlana sveitarfélaga og skipulagsreglna flugvallar. Við breytingu eldri skipulagsreglna er 
einnig gert ráð fyrir víðtæku samráði við alla hagaðila.

Tillögu að skipulagsreglum, hvort heldur breytingar eða drög að nýjum reglum, skal auglýsa með 
áberandi hætti og skora á eigendur mannvirkja og aðra sem hlut eiga að máli að gera athugasemdir. 
Jafnframt skal auglýsa tillögu í opnu samráði í a.m.k. sex vikur. Sérstaklega skal leita eftir umsögn 
þeirra sveitarfélaga sem í hlut eiga og Samgöngustofu. Taka skal rökstudda afstöðu til þeirra umsagna 
sem fram kunna að koma. Sé fyrirhugað að gera breytingar á þeirri tillögu sem lögð var fram til 
umsagnar skal gefa þeim sem í hlut eiga færi á því að kynna sér breytta tillögu áður en hún er lögð 
fyrir ráðherra til staðfestingar. Skal frestur til athugasemda við breytta tillögu vera að lágmarki tvær 
vikur. Skipulagsreglur flugvallar taka gildi þegar þær hafa verið staðfestar af ráðherra og birtar. Ef 
gildandi skipulagsreglum flugvallar er breytt skal beita sömu aðferð og við setningu nýrra.



6. Vinnuumhverfi flugverja
Líkt og getið er í umsögn Flugfreyjufélags Íslands hefur verið tekið tillit til margra þeirra 
athugasemda sem félagið gerði á fyrri stigum málsins. Í X. kafla frumvarpsins er fjallað um 
vinnuumhverfi flugverja sem starfa í áhöfn loftfars. Við gerð frumvarpsins var horft til fyrirliggjandi 
skuldbindinga á sviði EES-réttar hvað varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi í vinnuumhverfi, 
fartíma- og vinnutímamörk, heilsuvernd og heilsufarsskoðanir svo eitthvað sé nefnt.

Loftför sem starfrækt eru í ábataskyni eru háð tegundarvottun og ströngum kröfum til lofthæfi og 
starfrækslu eins og rakið er í VI., VIII. og IX. kafla frumvarpsins. Hefðbundnar kröfur til 
vinnuaðstöðu eða vinnustaða á jörðu niðri eiga því að takmörkuðu leyti við um borð í loftfari. Þrátt 
fyrir sérstakar aðstæður um borð í loftförum er talið mikilvægt að tryggja flugverjum eins öruggt og 
heilsusamlegt vinnuumhverfi og kostur er og að eftirlit með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi sé 
sem mest sinnt innan flugreksturs. Í samræmi við athugasemd Flugfreyjufélagsins er vinna við 
endurskoðun á reglugerð um ráðstafanir til að stuðla að bættu öryggi og heilsu flugverja, 680/1999, 
nú þegar hafin.

7. Réttur til að ferðast - einstaklingar með fötlun eða hreyfihömlun
Í umsögn Öryrkjabandalags Íslands eru athugasemdir gerðar við útfærslu á ákvæði XVI. kafla, 
sérstaklega ákvæði 205. gr um einstaklingar með fötlun eða hreyfihömlun og 206. gr. um rétt til 
aðstoðar. Gerð er athugasemd við a. lið 2. mgr. 205. gr. frumvarpsins þar sem vísað er til þess að 
heimilt sé að synja einstaklingi um farskráningu í flug þegar flugöryggiskröfur krefjast þess. Er vikið 
að því í umsögninni að skilgreina þurfi þær flugöryggiskröfur sem réttlæti slíka synjun. Líkt og fram 
kemur í greinargerð sem fylgir frumvarpinu byggir 205. gr. á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1107/2006 um réttindi fatlaðs og hreyfihamlaðs fólks sem ferðast með flugi. Reglugerðin var 
innleidd í landsrétt með reglugerð um réttindi fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga sem ferðast 
með flugi nr. 475/2008. Í umræddri reglugerð er nánar skilgreint hvers konar flugöryggiskröfur eru 
réttlætanlegar til að synja um flutning. Ekki er um opna undanþáguheimild að ræða sem veitir 
flugfélögum svigrúm til að ákveða hvað teljist synjun á grundvelli flugöryggiskrafna.

Að því er snýr að ákvæði um aðstoð og þjónustu, 206. gr. frumvarpsins, þá er þar einnig um 
innleiðingu að ræða. Í umsögn ÖBÍ segir að ekkert „standi um hvaða þjónusta skuli vera veitt, 
hvernig eða af hverjum“. Í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1107/2006 eru tilgreind tiltekin réttindi 
einstaklinga með fötlun og hreyfihömlun til aðstoðar af hendi flugrekanda. Er þar um nokkuð 
ítarlegan lista að ræða. Auk þess er vísað til þess í athugasemdum við 206. gr. frumvarpsins að 
gagnlegar skýringar er einnig að finna á túlkun framangreindra atriða í leiðbeiningum sem gefnar 
voru út 11. júní 2012, af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Þá segir einnig í 2. mgr. 206. gr. 
frumvarpsins að aðstoðin skuli vera endurgjaldslaus fyrir þá sem njóta hennar í samræmi við 
reglugerð (EB) nr. 1107/2006.

8. Neytendavernd
Í umsögn Icelandair og Neytendastofu er vikið að 208. gr. frumvarpsins sem snýr að úrlausn 
ágreiningsmála. Í ákvæðinu eru lagðar til fáeinar breytingar frá núverandi fyrirkomulagi 126. gr. c í 
gildandi lögum um málsmeðferð kvartana farþega flugfélaga. Lagt er til að Samgöngustofa verði 
áfram lögbundinn úrskurðaraðili og kveði upp bindandi úrskurði. Jafnframt er lagt til að úrskurðir 
Samgöngustofu njóti aðfararréttar, sem er nýmæli, en flugrekandi eða rekstraraðili flugvallar hafi 30 
daga frá því að úrskurður liggur fyrir til að þess að tilkynna að hann hyggist ekki vera bundinn við 
hann. Þá er lagt til að úrskurður Samgöngustofu verði endanlegur á stjórnsýslustigi en eftir sem áður 
sé aðilum máls heimilt að leita til dómstóla. Er málskot til ráðherra því fellt niður.

Þótt ákvarðanir Samgöngustofu hafi í gegnum tíðina haft þýðingarmikil áhrif á neytendavernd hafa 
þó einkum tvenns konar annmarkar verið á gildandi löggjöf sem talin hefur verið þörf á að laga. Í 



fyrsta lagi eru ákvarðanir Samgöngustofu ekki aðfararhæfar, en úr þessu er bætt í 6. mgr., nema í 
þeim tilvikum sem flugrekandi eða rekstraraðili flugvallar beiti heimildum 5. mgr. Í öðru lagi hefur 
Samgöngustofa ekki getað tekið ákvörðun í málum þegar flugrekandi hefur viðurkennt bótaskyldu 
enda hefur farþegi þá ekki lengur hagsmuni af því að leita til stjórnvaldsins. Farþegi sem fengið hefur 
bótaskyldu flugrekanda viðurkennda mundi alltaf hafa lögvarða hagsmuni af því að bera kröfu sína 
undir stofnunina í því skyni að fá hana úrskurðaða og aðfararhæfa.


