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Alþingi- nefndarsvið
Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Efni: Sjónarmiö Reykjavíkurborgar um minnisblað innviðaráðuneytisins vegna 
frumvarps til laga um loftferðir - viðbrögð við umsögnum við frumvarpið.

Með erindi, dags. 20. janúar 2022, sendi umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 
Reykjavíkurborg til umsagnar frumvarp til laga um loftferðir, 186. mál. ReykjavÍkurborg sendi 
umsögn til nefndarinnar, dags. 9. febrúar 2022.

í kjölfarið mættu fulltrúar Reykjavíkurborgar á fund umhverfis- og samgöngunefndar hinn 22. 
febrúar 2022, til að fylgja eftir umsögn ReykjavÍkurborgar og gera nánari grein fyrir henni. í 
fundargerð umrædds fundar er bókað að umhverfis- og samgöngunefnd hafi samþykkt, með 
vísan til 51. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, að óska eftir minnisblaði frá 
innviðaráðuneytinu um helstu atriði málsins og viðbrögðum við þeim umsögnum sem nefndinni 
hafi borist. lnnviðaráðuneytið sendi umhverfis- og samgöngunefnd umbeðið minnisblað, dags. 
21.mars2022.

í minnisblaði innviðaráðuneytisins er tekið fram að því er ætlað að svara helstu athugasemdum 
sem koma fram í umsögnum hagsmunaaðila. í 5. kafla minnisblaðsins er að finna umfjöllun 
innviðaráðuneytisins um athugasemdir Reykjavíkurborgar, Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur við 146. gr. frumvarpsins.

Að mati Reykjavíkurborgar skortir á að í minnisblaðinu sé að finna röksemdir og/eða svör við 
athugasemdum í umsögn Reykjavíkurborgar, dags. 9. febrúar2022. Þannig er í minnisblaðinu 
ekki að finna fullnægjandi svör af hálfu innviðaráðuneytisins við athugasemdum sem lúta að 
skipulagsreglum flugvalla og rétthæð þeirra. Áréttað er það sem fram kemur í fyrri umsögn 
Reykjavíkurborgar, dags. 26. apríl 2021, sem fylgdi með tilvitnaðri umsögn, dags. 9. febrúar 
2022, þ.e. að skipulagsreglur flugvalla skuli samræmast gildandi skipulagsáætlunum 
sveitarfélaga.

Þannig hefur verið venjuhelguð framkvæmd og stjórnsýsluvenja, að þegar deiliskipulagi hefur 
verið breytt fyrir Reykjavíkurflugvöll eða í nágrenni hans og eftir að skipulagið hefur tekið gildi 
með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda, þá hafi verið farið í að breyta 
skipulagsreglum flugvallarins en ekki öfugt líkt og segir í minnisblaði innviðaráðuneytisins. Má 
nefna að lokadrög að breytingu á skipulagsreglum flugvallarins liggja um þessar mundir inni 
hjá innviðaráðuneytinu og bíða auglýsingar eftir að deiliskipulagi annars vegar vegna 
Reykjavíkurflugvallar og hins vegar svæða í nágrenni við flugvöllinn, m.a. Hlíðarendi og nýi 
Skerjafjörður, tóku gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda.

Þá er í umræddu minnisblaði ekki finna rök fyrir því að nú sé rétt að víkja frá þessari 
venjuhelguðu stjórnsýsluframkvæmd sem felst í því að skipulagsreglum flugvalla sé breytt til 
samræmis við samþykktar skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Jafnframt vekur athygli að gildandi 
lög um loftferðir tóku gildi 1. júní 1998 eða hálfu ári eftir gildistöku þágildandi skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997. Hefði vilji löggjafans staðið til þess að haga málum með þeim hætti 
sem lagt er til í fyrirliggjandi frumvarpi til laga um loftferðir, verður að telja að honum hefði verið 
í lófa lagið að gera það með gildandi lögum um loftferðir. Þess í stað hefur sú venjubundna 
framkvæmd sem hér er lýst að framan fest sig enn frekar í sessi í hartnær aldarfjórðung. í því 
sambandi skal bent á að engin tilraun var gerð til að freista þess að breyta þessari 
venjuhelguðu stjórnsýsluframkvæmd þegar skipulagslög nr. 123/2010 voru sett og tóku gildi 1. 
janúar 2011. Þegar af þeirri ástæðu verður að telja enn brýnni þörf á því að löggjafarvaldið
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rökstyðji sérstaklega hvaða knýjandi ástæður séu fyrir hendi til að breyta núverandi 
fyrirkomulagi með þeim hætti sem 146. gr. fyrirliggjandi frumvarps leggur til og hefur þær 
afdrÍfarÍku afleiðingar að svipta sveitarfélög skipulagsvaldi. Allt að einu verður að telja að engin 
rök hafi komið fram af hálfu innviðaráðuneytisins um nauðsyn tillagðrar breytingar um þetta 
atriði.

í tilvitnuðu minnisblaði er lögð áhersla á að 146. gr. fyrirliggjandi frumvarps gerir ráð fyrir 
samráði af hálfu ráðuneytisins við hlutaðeigandi sveitarfélög við gerð skipulagsreglna. Af því 
tilefni skal bent á að samskonar skylda hvílir á sveitarstjórn við gerð skipulagsáætlana, en 
nýmæli þess efnis var sett inn þegar gildandi skipulagslög voru sett, sbr. d. liður 1. mgr. 1. gr. 
laga nr. 123/2010. í athugasemd við 1. gr. í frumvarpi því sem varð að skipulagslögum nr. 
123/2010 kemur fram að ákvæðinu sé ætlað að tryggja samráð við almenning við gerð 
skipulagsáætlana. Með samráði í skilningi skipulagslaga er átt við að við gerð skipulags sé 
almenningi gefið tækifæri til að láta skoðanir sínar í Ijós. Þannig felur samráðsskyldan einungis 
í sér að almenningi og hagsmunaðilum gefist kostur í tæka tíð að láta sjónarmið sín í Ijós um 
gerð tiltekinnar skipulagsáætlunar og að sveitarstjórn beri að svara framkomnum 
athugasemdum með rökstuddum hætti. Af því leiðir að ábyrgð og forræði á gerð 
skipulagsáætlana liggur eftir sem áður hjá sveitarstjórn. Þegar höfð er hliðsjón af þessum 
skilningi á samráðsskyldu er einsýnt að ráðherra, verði ákvæði 146. gr. frumvarpsins óbreytt 
að lögum, verður hvorki skylt að verða við athugasemdum almennings og hagsmunaðila né 
sveitarfélaga við gerð skipulagsreglna flugvalla.

Enn fremur skal áréttað að þau lög er tilgreind eru í fyrrnefndu minnisblaði innviðaráðuneytisins 
til stuðnings því fyrirkomulagi sem lagt er til 146. gr. frumvarpsins, afnema ekki skipulagsvald 
sveitarfélaga, eins og umrætt ákvæði gerir heldur einungis tempra það. Þá er t.a.m. í 9. gr. d. 
raforkulaga nr. 65/2003 kveðið á um heimild ráðherra til að setja reglugerð þar sem nánar er 
mælt fyrir um kerfisáætlun flutningsfyrirtækis, þ. á m. hvernig standa skuli að samráðsferli við 
undirbúning hennar. Auk þess er vakin athygli á því að umrædd lög eiga það öll sammerkt að 
fjalla um atriði sem ýmist lúta að náttúruvernd eða útheimta aðkomu fleiri en eins sveitarfélags. 
Hvorugt atriðið á við í tilviki flugvalla sem flestir eða allir eru innan staðarmarka eins og sama 
sveitarfélagsins.

Með vísan til alls framangreinds sem og umsagna Reykjavíkurborgar, dags. 26. apríl 2021 og 
9. febrúar 2022, er lagt til af hálfu Reykjavíkurborgar að ákvæði 3. mgr. 146. gr. frumvarpsins 
verði svohljóðandi:

Ráðherra er bundinn af skipulagsáætlunum sveitarfélaga við setningu 
skipulagsreglna flugvalla. Við breytingar á svæðis-, aðal- og deiliskipulagi 
sveitarfélags skal ráðherra endurskoða skipulagsreglur flugvallar og samræma við 
gildandi skipulag sveitarfélags.

Reykjavíkurborg leggur áherslu á farsæla lausn í málinu og óskar eftir fundi við umhverfis- og 
samgöngunefnd, ásamt Sambandi íslenskra sveitarfélaga, til að fá tækifæri til að fara nánar 
yfir málið og áður greinda tillögu að breyttu ákvæði 3. mgr. 146. gr. frumvarpsins.

Fyrir hönd Reykjavíkurborgar,

Ebba Schram 
borgarlögmaður

Dagur B.Eg 
borgarstjóri
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