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Vísað er til erindis allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis til Landhelgisgæslu íslands (tilv.: 536.mál), dags. 
16. júní 2022, þar sem óskað er eftir umsögn Landhelgisgæslu íslands um frumvarp til laga um landamæri.

Landhelgisgæsla íslands telur til bóta að sett séu heildstæð lög um landamæri sem eiga jafnt við um íslenska 
ríkisborgara sem útlendinga en reglur um för einstaklinga yfir landamæri er í dag að mestu að finna í lögum um 
útlendinga nr. 80/2016 og í reglugerð um för yfir landamæri nr. 866/2017 sem sett er með stoð í lögum um 
útlendinga. Stofnunin telur einnig jákvætt að með frumvarpinu er lagt til að sett verði skýrari lagastoð fyrir 
landamæraeftirliti sem getur skv. eðli sínu verið íþyngjandi fyrir almenning. Landhelgisgæsla íslands telur einnig 
jákvætt að frumvarpinu er ætlað að tryggja lagastoð til innleiðingar á reglum um ný upplýsingakerfi, 
landamæraeftirlit og önnur málefni sem varða útlendinga og réttarstöðu þeirra sem íslandi ber að innleiða sem 
þátttakandi m.a. í Schengen-samstarfinu.

Almennar athugasemdir við frumvarpið

Landhelgisgæsla íslands bendir á að í frumvarpinu koma ekki fram sérreglur um komu og brottfarir skipa líkt og 
kveðið er á um í 111. kafla reglugerðar um för yfir landamæri nr. 866/2017. Telur stofnunin mikilvægt að slíkar 
sérreglur séu teknar sérstaklega upp í frumvarpið.

Þar kemur m.a. fram í 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar að með för skipa yfir ytri landamœri Schengen-svœðisins 
er átt við alla umferð skipa til og frá landinu. Þetta gildir þó ekki um íslensk fiskiskip sem koma daglega eða innan 
36 klst. til hafnar þar sem þau eru skráð og hafa hvorki haft viðkomu i erlendri höfn né lagst að skipi á haft úti og 
áhöfn eða farþegar ekki komið eða farið þar frá borði.

í 18. gr. reglugerðar um för yfir landamæri er enn fremur fjallað um sérreglur er varða komu og brottför skipa, þar 
kemur fram í 1. mgr. 18. gr. að stjórnandi skips á leið til landsins yfir ytri landamceri skal tilkynna 
Landhelgisgæslunni um komu a.m.k. 24 klst. áður en siglt er inn í islenska landhelgi. Samtímis skal tilkynna 
áætlaða brottför. Staðfestingu á brottför úr höfn skal tilkynna Landhelgisgæslunni a.m.k. 6 klst. fyrir brottför.
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Landhelgisgæsla íslands áréttar að mikilvægt er að slíkar serregiur komi fram í frumvarpinu. Að mati 
stofhunarinnar mættí í frumvarpinu lýmka undanþágu 1. mgr. 17. gr. reglugerðar um fðr yfir landamæri er varðar 
ísiensk fískískip, enda eru 36 tímar afar knappur tími meö tilliti til eðliíegra veiðiferða íslenskra togara og stærri 
tiskiskipa. Eðliíegt væri áð táka út tilvísun í 36 stundir og vísá aðeins til islenskra fískiskipa sem stundá veiðar á 
fískimiðum umhverfís Island.

Landhelgisgæsla íslands leggur því til að eftirfarandi grein verði bætt við frumvarpið:

Tillagaað viðbótargrein:

Á eftir 16. gh komi ný grein 16. gr, a.. svöhljóðandi:

„16. gr. a. Sérreslurum konnt os hróttfor Skipa.

Með for skipayfír ytri landamæri Schengen-svæðisins er átt við alla umferð skipatil ogfrá landínu. Þettá 
gildir bó ekki um íslensk fískiskip sem komatil hafnarbarsem bau eru skráð ogháfa hvorki haft viðkomu 
i erlendri höfh né lagst að skipi á hafí úti og áhöfn eða farbegar ekki komið eða farið þar frá borði.

Stjómandi skips á leið lil lándsins yfír ytri landamæri skal tilkynna Landhelgisgæslu Islands um kömu 
a.m.k. 24 klst. áður en siglt er inn í islenska landhelgi, Samtímis skal tilkynna áætlaða brottfor, 
Staðfestingu á brottforúr höfn skal tilkynná Landhelgisgæslunni a.m.k. 6 klst. íýrir brottför. Nánar skaí 
kvéðíðá um upplvsingar sem koma skulu fram í tiikynningum til Landhelgisgaislu íslands í reglugerð."

Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins

Landhelgisgæsia Islands gerir eftirfarandi athugasemdir víð einstaka greinar trumvarps tíl laga um Jandamæri:

Um 3. gr.

í 3. gr. erað fínna orðskýringar og i 6. tl. 3. gr. er orðið landamœragœsla skilgreint.

Landhélgisgæsla íslands bendir á að með frumvarpinu er lagt til að skýrt sé kveðið á um skýldu 
Landhelgisgæslu Islands til að bera ábyrgð á og sinna landamæragæslu á hafínu sbr. 5. gr. frumvarpsins. 
Því telur stöfhunin mikilvægt að skilgreining á orðinu landamœrágœsla sé skýr.

I 6. tl. 3. gr. er ^andamœragæsla" skilgréind sém „gœsla á landamœrum á milli lándámœrastöðva og á 
landamœrastöð utan ákveðins opminarlima iil varnar þvi að einstaklingur sniðgangi landamæraeftirlif ".

Landhelgisgæsla Islánds bendir á að orðunum „utan ákveðins opnunarfíma1' er hægt að túlka 
skiigreininguna svo áð gæsla á landamærunum eigi sér aðeins stað utan hefðbundins opnunartírna. 
Stofnunin gerir ráð fyrir að ætlunin hafi verið að ségja „ðháð opmmartíma^ og þar með koma því á 
framfæri að ppnunartími eigi ekki við varðandi landamæragæslu. Stofnunin leggur tilað orðalaginu sé 
breytt til að koma í veg fyrir misskiining.

Stofnunin béndir jafnframt á að skílgreining á landamœragœshtmætti vera skýrari hvað varðar landamæri 
ásjó, þvÍ leggUr stofnunintil að orðunum „d haþ" sé bætt við í skilgreininguna.
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Tillagaað brevtingu

Að orðunum „utan ákveðins“ sé skipt út fyrir „óháð" og orðunum „á hafi" bætt við skilgreininguna í 6. 
ti. 3. gr. Sbr.

..Lándamæragæsla: Gæslá á landamærum á milli landamærastöðva, á hafi og á landamærastöð utan 
ákveðins óháð opnunartímatil vamar bví að einstaklingur sníðgangi landamæraeftirlit.“

Um 4 gr.

í 2. mgr. 4. gr. er tekið sérstaklega fram að landamæraeftirlit iér fram á landamærastöðvum og í 8. tl. 3. 
gr. er iandamœraslöð skilgreind sem staður seni hefur veríð yiðurkenndur af sljórnvöldúm tilfarar yfir 
ytrí Iqndamæri.

Landhelgisgæsla íslands bendir á að með þessu orðalagi er landamæraeftirlit einskorðað algerlega við 
viðurkenndar landamærastöövar þrátt fyrir að koma til landsins geti átt sér stað annárs staðar m.a, vegna 
ófyrirsjáanlegra neyðartilvika.

Stofnunin telur afar mikilvægt að iandámæraeftirliti sé ekki skorinn svo þröngur stakkur að það géti ekki 
farið fram nema einungis á viðurkenndum landamærastoðvum.

ísland hefur skilgreint alls 30 hafnir sem landamærastöðvar, sbr. viðauka I um landamærastöðvar íslands 
við reglugerð um fðryfirlandamæri nr. 866/2017, þáðgæti þókomið fýrir að skip í neyð, vegna ófyrírséðra 
atvika, gæti þurft að leita til hafnar sem ekki er sérstaklega skilgreind sem landamærastöð í samráði og 
samvinnu við lögreglu.

Núgildandi reglur gera ráð fyrir undanþáguheimild frá þessari kröfu sbr. 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 
866/2017.

1 1. mgr. 4. gr, reglugerðar nr. 866/2017 er tekið fram að þegar farið er um ytri landamæri Schengen- 
svæðisins skal komatil landsinsog brotttörverafrá víðurkenndum landamærastöðvum ög á afgreiðslutíma 
sem um getur i viðauka I víð reglugerðiha. Því næst er í 2. mgr. 4. gr. kveðíð á um undanþágu frá 1. mgr. 
4. gr. regiugerðarinnar vegna frístundabátasíglinga og strandveiða, vegna sjómanna sem fara frá borði til 
dvalar í þeirri höfh þar sem skip þeirra koma til hafnar eða í nágrannasveitarfélagi, vegna einstaklingá eða 
hópa manna þar sem sérstök ástæða krefst þess að því tilskiidu að þeir séu handhafar tilskilinna leyfa 
samkvæmt íslenskum lögum og undánþágán stríði ekki gegn þjóðaröryggí eða allsherjarregtu og að lokum 
vegna einstaklinga eða hópa manna í tengslúm við ófyrírsjáanleg neyðartilvik.

Telur stofnunin mikilvægt að það sé að minnsta kosti gert sé ráð fyrir ófyrirséðum neyðartiivikum líkt ög 
gert er í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 86672017

Lahdhelgisgæsla íslands telur þvi mikilvægt að opna orðalag 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins og leggur þvi til 
neðan greinda tillögu að orðalagsbreytingu.

Tillaga að brevtingu

Að orðinu „aimennt" sé bætt við ámilli orðanna.fer" og .fram" í 2. mgr. 4. gr., sbr.

„Landamæraeftirlit fer almenntfram á landamærastöðvum.“
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Um 7. gr.

í 7. gr. er fjallað um samhæfingarhíutverk ríkislögteglustjóra hvað varðar málefni landamærá. Talað er um 
samhæfingarhlutverk ríkíslögreglnstjóra gagnvart viðeigandi stjórnvöldum og stofnunum í 1. mgr. 7. gr. 
Ljóst er að Landhelgisgæsla Islands fellur þar undir. I síðasta málslið 2. tngr. 7. gr. ér svo. tekið fram að 
með féiignu samþykki ríkislögréglustjóra, ér heimilt að sendá starfsfólk tímabundið til stárfa érléndis á 
sviði landamæravörslu.

Óljóst er hvort samþykki ríkislögreglustjóra skv. siðasti málslið 2. mgr. 7. gr. tekur aðeins til 
lögreglustjóra/ starfsmanna lögregluembætta eða einnig til annarra stofnana sem eiga í gagnkvæmu 
erléndu samstátfi varðandi verkefni sem tengjast landamærastjóm. Telur Landhelgisgæsla íslands 
mikilvægt að þetta sé skýrt.

Landhelgísgæsla ísiands bendir á að stofnunin tekur þátt í aíþjóðlegu samstarfi á vegum landamæra- og 
strandgæslustofnunar EvrÓpu (e. European Bórder and Coast Guard Agency) setn erjafnan kölluð Frontex 
(sbr. frontiéres extérieures). Eftirlítsflugvél stofnunarinnar TF-SIF tekur reglulega þátt í tímabundnum 
Vérkefnum erleridis á sviði landamætavörslu, þá hefur áhöfn flugvélárinnar verið skílgreind sem 
stárfsmenn í flokki 3 í stöðuliðí Frontexje. category 3 operatiönal staff ofthe European Border and Coast 
Guard standing corps). TF-SIF ér sérhönnuð til löggæslu og eftirlits og hefur verið nýtt í landamæraefiirliti 
Frontex í 3-6 mánuði á ári. I dag er það dömsmálaráðurieytið sem heimilar slíka þátttöku flugvélarinnár 
og áhafnar hennar sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu íslands.

Auk þéss vinnur stofnunin nú að því að heimila þátttöku starfsmanns Landhelgisgæslu Islands í flokk 2 í 
Stöðuliði Frontex (e. category 2 operational staff ofthe European Border and Coast Guard standing corps).

Landhelgisgæsla íslands bendif á áð það gengí gegit þeirri framkvæmd sem viöhafst hefur hingað til ef 
stofnunin þarf einnig að óska sérstaklega eftir leyfi ríkislögreglustjóra fyrir samstarfi erlendis á sviði 
landamæravörslu.

Telur stofnunin mikilvægt að tekið sé sérstaklega fram að hér sé aðeíns krafist samþykkí 
ríkislögrégliistjóra þegar stefnt er að því að senda starfsmenn lögrégluembœtta til starfa érlendis á sviði 
landamærávörslu.

Tillaga aö breytingu

í síðasta málslið 2. mgr. 7. gr. verði orðunum „sömu aðiíum^ skipt út fyfir 'jögréglustjðrwn", sbr.

„I sama tilgangi er sömu aðilum lögreglustjórum. að fengnu samþykki ríkislögreglustjóra, heimilt að 
sénda starfsfólk tímabundið til starfa erlendis á sviði landámæravörslu.“

Um 9. gr.

í L mgr. 9. gr. ségir að koma til landsins og for úr iandi skal fara fram á stoðum og afgreiðslutímúm sem 
ráðherra ákveður með reglugerð.

Landhelgísgæsla íslands bendir á að mikilvægt er að hafa i huga og taka tillit til mögulegra 
undantékningatilvika. I greininni er fjallað um for yfir ytri landamæri Schengen-svæðisins sem er 
skílgreint í 18. tl. 3. gr. m.a. sem landamæri Schengen-rikjanitaá sjó oghöfnum.
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í núgildandi reglum skv. reglugerð- um för yfir landamæri nr. 866/2017 er gert ráð fyrir undanþágum í 
ákveðnum tilvikum sbr. 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar.

Landhelgisgæsla íslands leggur til að gert sé ráð fyrir undanþágu þegar um neyðartilfelli er að ræða.

TiUagaaÖ breytíngu

A eftir orðunum ,,með reglugerð’' í 1, mgr. 9. gr. bætist „heimila má undanþágufrá þeirri kröfu vegna 
einslaklinga eða hópa manna í lengslum við ójyrirsjáanleg neyóartilvik sbr.

..Komatil landsins og för úr landi skal farafram á stöðum og afgreiðslutimum sem ráðherra ákveður með 
reglugerð. heimiia má undanbágufrá beirri kröfu vegna einstaklinga eða hópa manna í tengslum við 
ófvrirsjáanleg nevðartilvik.“

Um 11. gr.

í 2. mgr. 11. gr. eru upp taldir með tæmandi hætti, í starfliðum a.-d., þeir aðilar sem ríkislögreglustjóri skal 
tryggja að hafi viðeigandí áðgang að ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfinu. Landhelgisgæsla íslands 
sém ber ábyrgð á og annast lándamæragæslú á hafinu sbr, 5. gr. frumvarpsins, er þar ekki meðtalin.

Landhelgisgæsla Islands telur ástæðu til þess að stofnunihni sé einnig tryggður aðgangur að upplýsingum 
úr kerfinu og að Landhelgisgæsla Isíands sé sérstaklega upp talin í ákvæðinU, þar sem stofhunin hefur það 
hlutverk að sinna landamæragæslu á hafinu til vamar því áð eiristaklingar sniðgangi iandamæraeftirlií auk 
þess sem stofhunin sinnir Öryggisgæslu og löggæslu á hafinu skv. 1. gr, sbr. 4, gr. laga nr. 52/2006.

Tiliaga að breytingu

Við 2. mgr. 11. gr. bætist e, liðursvohljóðandi:

„e. Landhelgisgæsia íslands“

Um 16. gr.

í 16. gr er Qallað um komu- og brottfararkerfi sem starfsrækt skal á ytri lándamærum. Ytri landámæri 
taka skv. 18. tl. 3. gr. m.a. tíl landamæra Schengen-ríkjarma ásjó.

Landhejgisgæsla íslands bendir á að á íslandi eru landamæri á sjó og landamæri á loftí en augljóslega 
engin landamæri á landi sökum landfræðilegrar legu. Landamæri Islands eru mörk þess landsvæðis og 
hafsins (12 sjómílna landhelgi) sem telst til íslenska ríkisins, hvort sem er á lofti eða sjó.

Stófhunin sinnir laridamæragæslu á hafi en ekki landamæraefiirliti, ekki er gert ráð fyrir að 
Landheigisgæsla Islands sinni landamæraeftirliti heldur er það í höndum logreglu. Því verður slíkt 
kömukerfi aðeíns starfrækt í landi hjá lögréglu en ekki við laridamæragæslu a hafi. Telur stofnunin aö þetta 
þurfi að vera skýrt.

Að mati stofnunarinnar væri því eðlilegra að komu- og brottfararkerfi séu starfsrækt á sérstaklega 
tilgreindum laridamærastöðvum.
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TillaEa aö breytíngu

I fyrsta málslið 1, mgr. 16. gr. verÖi orðunum „ylri lcmdámœrwn “ skipt út fyrir „ö idndámœróstöðvum 
sbr.

„ A vtrí lándamærum A landamærastððvum skal starfrækt komu- og brottfararkerfí...■*

Um 17. gr.

I 3. mgr. 17. gr. erfjallaðum heimild lögreglutil að safna og skiptast á upplýsingum um farþega og áhöfn 
við tollyfirvöld og önriur stjómvöld að því marki sem nauðsynlegt er til að geta sinnt löghundnu hlutverki 
sínu.

Stofnuhin telur mikilvægt að slík heimild nái einníg sérstakléga til Landhelgisgæslu íslands sem ber 
ábyrgð á og annast landamæragæslu á hafinu sbr. 5. gr. frumvarpsins auk þess sem stofnunin sinnir 
öryggísgæslu og löggæslu á hafinu skv. 1. gr. sbr. 4. gr. laga nr. 52/2006. Rétt sé því að nefna stofnunina 
sérstaklega í ákvæðinu.

Tiilaga aö breytingu

I fyrsta málslið 3. mgr. 17 gr. bætist við „óg Landhelgisgœslu Islands‘‘i á eftir orðinu „tollyfirvtildf sbr.

„Lögreglu er heimilt að safna og skiptast á upplýsingum um farþega og áhöfn við tollyfirvöld og 
Landhelgisgæslu Islands íþágu éftirlits og greiningarstarfs..."

Um 18. gr.

f 1. mgf. 18. gr. kémur fram að rikisborgari þriðja ríkis sem lætur af starfi um borð í skipi eða loftfari má 
ekki fara ftá borði fýrr en lögregla hefur ákveðiö hvar komueftirlit skuli fara fram.

AÖ mati Landhelgisgæslu Islands er eðlilegt að ríkisbörgarar þriðju ríkja sæti ávallt komueftirlit komi þeir 
í land, án tillits til þess hvort þeír aðílar láti fýrst af störfum um borð í skipi eða loftfari.

Tillaga að breytingu

í l.mgr. 18. gr. verði orðin ,,sem lœtur af starfi^ tekin út:

„Ríkisborgari þriðja rikis sem -lætur- af-staEfi- um börð í skipí eða löftfari má ekki fara frá börði fyrr en 
iögregla hefur ákveðið hvar komueftirlit skuli fara fram.“

Með vísan til framangreinds telur Landhelgisgæsla Islands að með frumvarpinu sé stigið skref t rétta átt og tekur 
stofnunín undir að það ér til bóta að stefht sé aö setnirigu heildstæðra laga um landamærí.

Þó teiur stofnunin mikilvægt að ftamangreindar breytingar verði gerðar á frumvarpinu aður en frumvarpið er 
samþykkt. Þá sérstaklega að teknár séu upp sérréglur í frumvarpið varðandi komu og brottfarir skipa sbr. tillögu 
að nýrri 16. gr. a., tekirin sé áf allur vafi varðandi erlent samstarf sbr. tillögu að breytingu á 7. gr. og tryggt að 
stofhunin hafi aðgáng að upplýsingum og upplýsingarkerfum til að geta sinnt Jandamæragæslu á hafi með 
viðunándi hætti sbr. tillögu að breytingu á 11. gr. og 17. gr.
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Sé þess óskað eru fulltrúar stofnunarinnar reiðubúnir að koma á fund allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis 
og fara nánar yfir efni umsagnarinnar.

Virðingarfyllst,

lögfræðingur
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