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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um loftferðir, þingskjal 188 - 186. mál.

1. Vísað er til umsagnarbeiðni frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sem barst Isavia ohf. (félagið) 
20. janúar sl. vegna frumvarps til laga um loftferðir, þskj. 188 - 186. mál. Frumvarp sama efnis hafði 
verið lagt fram á síðasta þingi (586. mál) með minniháttar breytingum sem vikið er að í kafla 3.3 í 
greinargerðinni. Drög að frumvarpi sama efnis voru áður birt á samráðsgátt stjórnvalda 19. október 
2020. Áður hafði verið lagt fram frumvarp til breytinga á lögunum sem ekki náði fram að ganga.

2. Í meginatriðum hafa athugasemdir félagsins beinst að sömu atriðum og áður, lúta að því hvernig staðið 
er að frumvarpsvinnunni og undirbúningi hennar, nálgun frumvarpshöfunda við verkefnið þ.e. 
efnistökum við frumvarpsgerðina og síðan að fjölmörgum efnisatriðum frumvarpsins. Í umsögninni 
verður leitast við að fjalla um frumvarpið á grundvelli þessarar skiptingar. Þá afmarkar félagið umsögn 
sína við þá þætti sem varða það sérstaklega þ.e. ákvæði er varðar flugvelli, flugleiðsögu og flugvernd 
þó að vikið sé með almennum hætti að ýmsum öðrum atriðum. Þannig er ekki fjallað sérstaklega um 
flugrekstur eða neytendavernd. Þá verður fjallað sérstaklega um niðurfellingu lögveðs vegna 
notendagjalda flugvalla og flugleiðsögu sem og breytingu á gildandi stöðvunarheimild skv. 136. gr. sem 
félagið telur skaða hagsmuni þess verulega.

Félagið óskar eftir að koma að eftirfarandi athugasemdum.

Almennt um frumvarpið
3. Félagið hefur gagnrýnt aðferðina við frumvarpsvinnuna þ.e. að ekki hafi verið settur vinnuhópur með 

þátttöku hagaðila sem er mikilvægt við endurskoðun af þessu tagi. Með því hefðu endurspeglast 
mismunandi sjónarmið sem líklegt er að hefði bætt afurðina, gert eftirvinnslu markvissari og tekið á 
helstu hnökrum frumvarpsins. Ekki er hægt að afsaka aðferðina með því að mikið liggi á við innleiðingu 
EES reglna þannig er t.d. grunngerð Flugöryggisstofnunar Evrópu sem verið er að innleiða með 
frumvarpinu ekki komin inn í EES samninginn. Gerðar hafa verið fjölmargar athugasemdir við efnistök 
og framsetningu sem hafa ekki breyst í meðförum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. 
Frumvarpið er litlar 281 blaðsíða fyrir utan fylgiskjalið. Félagið vekur athygli á umfangi og bólgnum 
texta frumvarpsins sem bera með sér öll einkenni reglugerðar frekar en laga sem samræmist ekki 
íslenskri lagasetningarhefð. Hvað varð um verkefnið einföldun regluverksins!

4. Ljóst er að frumvarpið varðar eina flóknustu og reglusettustu starfsemi sem til er og að ríkar kröfur eru 
gerðar til öryggis rekstrar, starfsfólks og verndar. Eins og fram kemur í frumvarpinu er umtalsverður 
fjöldi EES gerða á þessu sviði og er árlega gerður töluverður fjöldi breytinga á þeim. Vissulega þarf að 
huga að því að lög á þessu sviði hafi að geyma fullnægjandi lagastoð fyrir kröfum til starfseminnar og 
innleiðingar á alþjóðlegum skuldbindingum þ.m.t. viðaukum Chicago-samningsins en fyrr má nú rota
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en dauðrota. Megnið af þessum skuldbindingum eru nú þegar innleiddar Í gegnum EES samninginn og 
EASA gerðir þ.m.t. hluti af Montreal-samningnum.

5. Þrátt fyrir þetta má ekki víkja frá þeirri mikilvægu meginreglu að lög séu almenn og skýr. Sértæk ákvæði 
varðandi framkvæmd einstakra þátta á að útfæra í ákvæðum reglugerða þ.m.t. innleiddum EES 
gerðum. Þá má ekki rugla saman eða leggja að jöfnu almenna efnisheimild sem þarf fyrir setningu 
afleiddra reglna og reglunum sjálfum eins og gert er í frumvarpinu. Þannig er nú víða í frumvarpinu 
verið að endurskrifa ákvæði gildandi reglugerða í stað almennra ákvæða og heimilda til að setja reglur. 
Í mörgum tilvikum er hvoru tveggja gert.

6. Þegar frumvarpið er skoðað verður ekki annað séð en verið sé að endurskrifa stóran hluta þeirra gerða 
sem frumvarpinu er ætlað að verða lagastoð fyrir um leið og verið er að bæta við víðtækum heimildum 
ráðherra til að setja reglur til innleiðingar á kröfum með sömu efnisheimildum. Þannig er frumvarpið 
að því leyti gallað að endurskoðunin hefur fyrst og fremst miðað að því að taka inn sértæk ákvæði 
þessara gerða eða innlendra reglugerða án þess að tilraun sé gerð til þess að greina á milli þarfa fyrir 
almenna efnisheimild í lögunum eða sértæka umfjöllun um efnisréttinn. Um leið hverfur svigrúm til 
mats á nýjum skuldbindingum og til að meðhöndla jaðartilvik sem óneitanlega verða mörg hér á landi 
þar sem við erum á útjaðri Evrópu, oft fjarri þeim vandamálum sem EES reglum er ætlað að taka á. 
Þannig er ljóst að breyta þarf lögunum við innleiðingu hverrar nýrrar gerðar sem verða margar.

7. Segja má að með frumvarpinu sé búið að breyta loftferðalögum í eina stóra reglugerð um loftferðir. Á 
sama tíma er verið að innleiða EES reglugerðir sama efnis sem ætlað er að tækla hin flóknu tæknilegu 
smáatriði málaflokksins.

8. Í greinargerð frumvarpsins sem samið var í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu kemur fram að 
því sé m.a. ætlað að styðja við nýja stefnu á sviði flugmála sem er gott og blessað, en um leið þarf að 
gæta að því að loftferðalög varði fyrst og fremst örugga starfrækslu á sviði flugs og flugvalla en að hin 
pólitíska stefnumótun og lagasetning fari fram í gegnum samgönguáætlun. Þannig á að forðast pólitísk 
viðfangsefni eins og gert er í frumvarpinu og vikið er að í greinargerð með 1. gr. þess.

9. Þá er bent á að við skiptingu Flugmálastjórnar Íslands með lögum nr. 100/2006 um stofnunina og lögum 
nr. 102/2006 um stofnun hlutafélags um flugleiðsögu og flugvelli var kveðið á um aðgreiningu á milli 
stjórnsýslu, þ.m.t. eftirlits annars vegar og flugleiðsöguþjónustu og flugvallareksturs hins vegar. Um 
leið var kveðið á um almennar eftirlitsheimildir stofnunarinnar í lögum um stofnunina, nú í lögum nr. 
119/2012 um Samgöngustofu. Þannig er í lögunum kveðið á um eftirlitsheimildir stofnunarinnar á 
öllum sviðum eftirlits sem undir stofnunina fellur þ.e. siglingar, vegir og umferð og loftferðir.

10. Með frumvarpinu er verið að færa eftirlitsheimildir Samgöngustofu á sviði flugs frá lögum um 
stofnunina inn í loftferðalögin og aðrar felldar niður í lögum um stofnunina (t.d. 5.- 8., 10. -17., 30. - 
35.) Um leið er kveðið á um verkefni Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og Eftirlitsstofnunar EFTS 
(ESA) í 4. gr. í umfjöllun um stjórn flugmála. Þar er nú að finna víðtæka framsalsheimild sem lýtur ekki 
að stjórnun flugmála. Þetta telur félagið afleita þróun. Félagið er þeirrar skoðunar að eftirlitsheimildir 
Samgöngustofu á sviði flugmála eigi eins og aðrar eftirlitsheimildir stofnunarinnar heima í lögum um 
stofnunina en ekki í lögum um loftferðir. Þannig stefni frumvarpið í öfuga átt og gerir lagaumgerð 
Samgöngustofu sundurlausa og ómarkvissari. Sama á við um heimildir stofnunarinnar til að framselja
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eftirlitsheimildir öðrum sem og annarra stofnana til að fara með sambærilegt eftirlitshlutverk eins og 
EASA eða Eftirlitsstofnun EFTA þ.e. slík ákvæði eigi heima Í lögum um Samgöngustofu.

11. Þá er mjög sérkennilegt að sjá að kveðið sé á um eftirlit annarra stofnana eins og Neytendastofu, 
Vinnueftirlit ríkisins, lögreglu, tollyfirvöld, Faggildingasvið Hugverkastofu og annarra stjórnvalda sem 
starfa á grundvelli sjálfstæðra lagaheimilda í 3. mgr. 4.gr.

12. Gerð er athugasemd við að ekki fylgi með frumvarpinu samanburðartafla þar sem gerð er grein fyrir 
með tæmandi hætti hvaða ákvæði er felld út, hverju er breytt og hvernig einstök ákvæði eru flutt innan 
greina frumvarpsins. Þá skortir á að gerð sé grein fyrir því þegar verið er að breyta ákvæðum eða fella 
niður ákvæði, hverju er verið að breyta og hvers vegna - þannig liggja ekki fyrir rök að baki fjölmörgum 
breytingum svo hægt sé að leggja mat á efnislegar forsendur þeirra.

13. Gerð er athugasemd við notkun skástrika (/). Víða eru notuð skástrik á milli orða flugrekandi/ 
umráðandi, milli og/eða, eða við notkun eintölumyndar og fleirtölumyndar. Þetta er ekki eingöngu 
hvimleitt í lagatexta heldur einnig til þess fallið að valda óskýrleika til framtíðar og er 
undantekningarlaust hægt að nota annaðhvort orðið „og“ eða orðið „eða". Auk þess sem þetta gerir 
notkun talgervils erfiðari.

14. Þá er það mat félagsins að óheppilegt sé að endurskrifa efnisákvæði Evrópugerða í íslenskan lagatexta 
eins og gert er í frumvarpinu þar sem þær eru síðan innleiddar orðrétt í íslenskan rétt á grundvelli EES 
samningsins. Auk þess sem stöðug þróun er á EES gerðum sem leiðir þá til breytinga á lögum með sömu 
efnisákvæðum. Jafnframt aukast líkur á misræmi milli texta laganna og gerðarinnar sem getur leitt til 
misræmis í túlkun og beitingu. Með þessu er að óþörfu verið að belgja út lagatexta sama efnis og gerðar 
sem er innleidd orðrétt.

15. Félagið hefur lagt áherslu á að Evrópureglur séu innleiddar í íslenskan rétt án tafar, á grundvelli 
reglugerðarheimildar ráðherra í lögum, sem er með skýrum en einföldum efnisheimildum vegna nýrra 
skuldbindinga. Þá leggur félagið sem fyrr áherslu á að reglugerðir Evrópusambandsins séu innleiddar 
eins og þær koma beint af kúnni. Þannig sé ekki gengið lengra en þar er gert ráð fyrir, nema ríkar 
ástæður séu til og efnislega sé gerð grein fyrir ástæðum þess.

16. Upptalning á reglugerðarheimild ráðherra í lok hvers kafla er ekki tæmandi þar sem frekari heimildir er 
að finna í einstaka lagaákvæðum í sama kafla, rétt að huga að því að hafa þessar heimildir allar á sama 
stað.

17. Þá verður ekki séð hvaða röksemd liggi að baki því að kveða á um mismunandi gildissvið einstakra kafla 
í stað þess að kveða á um það í gildissviðsákvæði laganna í 2. gr. ef þörf er á.

18. Félagið gerir athugasemdir við orðskýringarnar í lögunum. Af 35 orðskýringum í 3. gr er fjölda þeirra 
þegar að finna í reglugerð ESB nr. 2018/1139. Þannig eru sömu hugtökin skilgreind bæði í lögunum og 
í reglugerðinni sem er óþarft. Óljóst er hvaða tilgangi þetta þjónar. Bent er á að víða í íslenskum 
reglugerðum á sviði flugs er að finna orðskýringar sem geta verið mismunandi milli reglugerða. Þegar 
þetta var skoðað fyrir nokkrum árum mátti finna allt að 4 mismunandi skýringar á sama orði eða 
hugtaki.

19. Með frumvarpinu er gert ráð fyrir lögfestingu Montreal-samningsins sbr. ákvæði XVII. kafla 
frumvarpsins en meginefni hans hafa þegar verið lögleidd í X. kafla gildandi laga. Vísað er til helstu raka
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sem liggja því til grundvallar Í umfjöllun um XVII. kafla frumvarpsins. Í frumvarpinu er þetta m.a. 
réttlætt með því að þetta sé „til að tryggja samræmi í túlkun ákvæða Montreal-samningsins er talið 
mikilvægt að ákvæði hans séu aðgengileg í þeirri mynd sem þau voru samþykkt."

20. Af þessu tilefni er vakin athygli á umfjöllun í greinargerðinni (2. Tilefni og nauðsyn lagasetningar bls. 
119) en þar kemur fram að „í þeim tilvikum þar sem alþjóðlegum samningum er ætlað að vera 
réttskapandi, þ.e. skapa bein réttaráhrif fyrir einstaklinga, er nauðsynlegt að lögfesta slík ákvæði." 
Þetta er meginreglan og algjör undantekning að lögleiða alþjóðasamninga Í heild sinni eins og lagt er 
til í frumvarpinu vegna Montreal-samningsins. Þannig eru t.d. fjöldi samninga sem vísað er til í 
frumvarpinu innleiddir með einu ákvæði Í hegningarlögum.

21. Vandinn hér við lögleiðingu Montreal-samningsins í heild sinni er að þegar eru til staðar gildandi lög á 
sama sviði þ.e. lög nr. 41/1949 um Varsjár-samninginn. Jafnframt hefur ESB innleitt hluta af reglum 
þessara samninga í gerðum sambandsins eins og fram kemur í frumvarpinu í umfjöllun um XVI. kafla 
(bls. 241-2) og XVII. kafla (bls. 247,253 og víðar). Þá kemur fram (bls. 253) að skv. „ESB-rétti hefur 
Montreal-samningurinn þá stöðu að ákvæði „samningsins ganga framar afleiddri löggjöf (e.secondary 
legislation), þ.e. reglugerðum Evrópusambandsins, sbr. 218. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins (TFEU)^" Rétt er að benda á að 218. gr. TFEU gildir ekki hér á landi og hefur ekki 
þýðingu í þessu samhengi og ekki er sjálfgefið „að ákvæði Montreal-samningsins gangi framar 
reglugerðum Evrópusambandsins á sviði neytendaréttar í flugi" þegar þeim er beitt hér á landi.

22. Af þessu verður ekki annað ráðið en að fyrir liggi ákveðin uppgjöf við að taka af skarið með því að kveða 
á um með skýrum hætti í lögum hvernig fara eigi með skörun eða árekstur ákvæða sem leiða af 
ákvæðum Varsjár-samningsins, Montreal-samningsins og afleiddra gerða ESB um sama efni með 
umritunaraðferð eins og það er kallað í frumvarpinu. Rétt hefði verið að láta lagahreinsun sem 
frumvarpinu er m.a. ætlað að taka til skv. 257. gr. taka á þessu. Allri óreiðunni er skellt fram og 
notendum ætlað að greiða úr og síðan dómstólum að skýra sbr. eftirfarandi:

Rétt er þó að slá varnagla hér varðandi túlkun ákvæða EES-gerða á þessu sviði í ljósi framsækinna og 
tíðra úrlausna dómstóls Evrópusambandsins á málefnasviðinu. Þá taka bæði reglugerð (EB) 261/2004 og 
reglugerð (EB) 1107/2006 til ýmissar aðstoðar og réttinda sem Montreal-samningurinn tekur ekki til. 
Hvað varðar skörun vegna tjóns vegna tafa er rétt að benda á að bótaréttur samkvæmt reglugerð (EB) 
261/2004 útilokar ekki frekari rétt samkvæmt Montreal-samningnum hvað varðar tjón vegna tafa (sjá 
nánar úrlausn dómstóls Evrópusambandsins í málum C-344-04 IATA og ELFAA, sameinuð mál C-402/07 
og C-432/07 Sturgeon o.fl.). Þá er einnig óbein vísun milli ákvæða reglugerðar (EB) 1107/2006 vegna 
glataðra hjálpartækja eða tjóns á þeim og Montreal-samningsins, sbr. 12. gr. gerðarinnar (bls.253).
Rétt er að benda á að þar sem ákvæðum þessa laga lýstur saman ganga ákvæði Höfðaborgarlaganna 
framar en gildissvið þeirra laga er hins vegar takmarkaðra en samkvæmt lögunum um lögfestingu 
Genfar-samningsins (2. mgr. bls. 129).

23. Af ofangreindu verður ekki séð hvaða þörf er að víkja frá þeirri meginreglu að innleiða aðeins í lög 
skuldbindandi ákvæði alþjóðasamninga sem Ísland hefur gerst aðili að. Ef vilji hefur staðið til að lögleiða 
Montreal-samninginn þá hefði verið heppilegra að gera það með breytingu á lögum nr. 41/1949 eða 
nýjum lögum um sama efni að teknu tilliti til EES réttar. Síðan má velta fyrir sér hvort neytendamálin 
eins og umfang þeirra er orðið eigi ekki heima í sérlögun, lögum um neytendastofu frekar en lögum um 
loftferðir.
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isavia

Um niðurfellingu lögveðs vegna gjalda flugvalla og flugleiðsögu.

24. Félagið gerir alvarlegar athugasemdir við þá fyrirætlun sem fram kemur Í frumvarpinu um breytingu á 
gildandi ákvæðum loftferðalaga um stöðvunarheimild skv. 136. gr., að fella niður lögveð vegna gjalda 
flugvalla og flugleiðsögu sem er nú að finna í 5. mgr. 71. gr. og skilyrði afskráningar loftfars skv. 16. gr. 
og 16. gr. a. laga um loftferðir án nokkurra skýringa eða samráðs um þær áætlanir við félagið. Þessi 
ákvæði er nú að finna í 46., 47., 195., 197. og 198. gr. frumvarpsins.

Fyrst verður fjallað um stöðvunarheimildina síðan lögveðið.

Um stöðvunarheimildina.
25. Samkvæmt 136.gr. gildandi laga er:

Samgöngustofu og þeim sem starfrækir flugvöll eða flugleiðsöguþjónustu heimilt að aftra för loftfars 
af flugvelli uns gjöld eru greidd eða trygging sett fyrir greiðslu vegna þess loftfars sem í hlut á eða 
annarrar starfsemi hlutaðeigandi eiganda eða umráðanda loftfarsins.

Núverandi ákvæði hefur verið í lögum síðustu 60 ár en árið 2002 var skerpt á ákvæðinu þannig að það 
tók til annarrar starfsemi hlutaðeigandi eiganda eða umráðanda loftfarsins. Þetta endurspeglaði m.a. 
þá breytingu sem orðin var á rekstri flugfélaga þannig að þau áttu í fæstum tilvikum loftfarið sem notað 
var í rekstrinum heldur leigðu það (sýndarflugfélög). Í sumum tilvikum áttu þau ekki eina einustu vél 
sbr. WOW air síðar. Þá urðu til stór leigufélög loftfara sem jafnframt gátu þvegið hendur sínar af öllum 
skuldbindingum flugrekandans ef í óefni fór. Flugvellir og flugleiðsöguaðilar voru hins vegar bundnir 
af því að veita þjónustu og gátu ekki og geta ekki neitað flugrekanda um þjónustu þó að hann sé 
skuldum vafinn. Þessi skyldu er nú að finna í 25. gr. vegna þjónustu flugvalla og 175. gr. vegna 
flugleiðsöguþjónustu.

26. Vegna þessa var nauðsynlegt árið 2002 að breyta lögunum til að endurspegla þessa þróun og til að 
tryggja greiðslu gjalda með skilvirkum hætti. Fjölmörg ríki hafa sambærilegar eða svipaðar heimildir. 
Við könnun félagsins á stöðvunarheimildum í nágrannaríkjum kom í ljós að bæði Bretland og Kanada 
voru með svipuð ákvæði en gengu þó lengra. Flest ríki eru með stöðvunarákvæði þó með mismunandi 
hætti sé.1

27. Margoft hefur reynt á beitingu þessa ákvæðis vegna ógreiddra gjalda eða vanskila stærri flugrekenda 
sem og vegna minni flugrekenda eða loftfara sem hafa hér viðkoma einu sinni og síðan ekki meir. Í 
örfáum tilvikum hafa þessi mál ratað til dómstóla en í mörgum tilvikum hefur því verið beitt vegna 
minni loftfara sem hefur leitt til greiðslu án frekari eftirmála. Þá hefur ákvæðið ákveðið forvarnargildi 
þeir sem hér fara um vita af því og reyna ekki að fljúga burt frá ógreiddum gjöldum.2

28. Rekstraraðili flugvalla og flugleiðsöguþjónustu hefur ríka þjónustuskyldu og getur ekki hafnað loftfari 
eða flugrekanda þjónustu þó að hann standi ekki í skilum á gjöldum og er berskjaldaður gagnvart 
notanda sem greiðir ekki. Þetta endurspeglast nú í XII. og XIV. kafla laganna.

1 Sjá t.d. um þetta Aircraft Repossession and Enforcement, Practical Aspects, Kluwer Law 2009, Kanada á bls. 
171-201 og England og Wales bls. 285 - 326.
2 Sjá nú síðast um þetta mál E-1085/2020 vegna loftfars ALC sem notað var í rekstri WOW air. Fallist var á allar 
kröfur Isavia í málinu.
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29. Í 198. gr. frumvarpsins er kynnt ákvæði um stöðvun loftfars vegna ógreiddra gjalda. Í greinargerð er 
vísað til þess að sú heimildsem kveðið er á um í 1. mgr. 136. gr. gildandi laga tilstöðvunar loftfars haldi 
sér en þó þannig að beiting heimildarinnar verði tengd þeirri málsmeðferð sem kveðið er á um í lögum 
um kyrrsetningu, lögbann o.fl. og, ef við á, lögum um nauðungarsölu án þess að það sé skýrt frekar. 
Ekki verður séð að heimildin haldi sér þar sem hún er ósambærileg. Í fyrsta lagi þarf rekstraraðili 
flugvallar og flugleiðsöguþjónustu að leggja fram beiðni um kyrrsetningu loftfars til sýslumanns uns 
lögmælt gjöld skv. 1. mgr. ákvæðisins eru greidd, eða trygging sett fyrir greiðslu að nokkrum skilyrðum 
uppfylltum. Samkvæmt greinargerðinni er tilgangurinn að tengja málsmeðferðina lögum um 
kyrrsetningu og lögbann o.fl. sem ætlað er sérstaklega að kyrrsetja fjármuni, taka fjármuni í löggeymslu 
eða leggja lögbann við athöfn.

30. Bent er á að loftfar er mjög hreyfanleg eign og flugrekandi eða leigusali mun ekki haga ákvörðunum 
sÍnum Í takt við opnunartíma á skrifstofu sýslumanns þegar um vanskil er að ræða. Sama á við um 
flugstjóra loftfars sem ekki hefur greitt gjald vegna notendagjaldskrár, hann mun ekki bíða eftir því að 
skrifstofa sýslumanns opni á mánudagsmorgni eða að röðin komi að rekstraraðila flugvallar í símanum 
hjá sýslumanni. Hann verður floginn í burtu og kemur aldrei aftur eða ef hann kemur aftur þá þarf að 
hefja ferlið upp á nýtt og snúa sér aftur til sýslumanns og verður loftfarið aftur farið þegar skrifstofa 
sýslumanns opnar.

31. Nálgunin í frumvarpinu er algerlega ófullnægjandi og er ónothæf. Þannig er t.d. gert ráð fyrir því að 
„flugrekanda og eiganda þess loftfars sem beiðni beinist að [hafi verið] með sannanlegum hætti send 
greiðsluáskorun og viðvörun um innheimtu kröfu eftir gjalddaga og veittur greiðslufrestur, sem ekki 
skal vera skemmri en 15 dagar, til greiðslu og efndum kröfu" og að „tilkynna [skuli ]sýslumanni um 
fyrirhugaða beiðni um stöðvun með hæfilegum fyrirvara svo hægt sé að gera ráðstafanir til að bregðast 
við beiðninni." Tekið skal fram að eigandi loftfars sem er ekki rekstraraðili þess fær aldrei senda 
greiðslutilkynningu aðeins rekstraraðilinn. Um leið og slíkur aðili fengi senda slíka tilkynningu með 15 
daga fyrirvara myndi hann stöðva loftfarið í næstu erlendu höfn eins og gerðist með WOW air. 
Fyrirvarar vegna stöðvunar eru nánast engir frá því að aðstæður leiða til ákvörðunar um stöðvun og 
þar til hún fer fram. Stundum líða nokkrar mínútur upp í klukkustundir. Öll gjöld flugvalla eru 
staðgreiðslugjöld og aðeins er um greiðsluviðskipti þegar sérstaklega hefur verið um það samið.

32. Félagið bendir þar að auki á að leiðin samkvæmt lögum um kyrrsetningu og lögbann hefur alltaf verið 
fær óháð þessu nýja ákvæði en aldrei notað vegna þess stutta tíma sem er til að bregðast við. Þá bendir 
félagið á að það verður alltaf bótaskylt samkvæmt almennum reglum ef einhver verður fyrir tjóni vegna 
stöðvunaraðgerða félagsins.

33. Bent er á að núgildandi ákvæði hafa ákveðin varnaðaráhrif sem hafa haft þau áhrif að til hreinna 
undantekninga heyrir að gjöld tapist. Nái þessi áform fram að ganga er líklegt að það leiða til tjóns fyrir 
félagið og þá notendur Keflavíkurflugvallar sem leggja sig fram við að standa skil á greiðslum 
notendagjalda þar sem ógreidd gjöld munu falla á skilvísa notendur í formi hækkunar gjalda. Í viðauka 
er gerð tillaga um breytingu á ákvæðinu sem endurspeglar sjónarmið félagsins. Þar er gert ráð fyrir að 
tekin verði út aðkoma sýslumanns.
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Um lögveðið
34. Ákvæði um lögveð vegna gjalda flugvalla- og flugleiðsöguþjónustu kom inn Í loftferðalög með 12. gr. 

laga 74/2019 með innleiðingu Höfðaborgarsamningsins sbr. fyrstu tveir málsliðir 5. mgr. 71. gr. laga 
um loftferðir sem eru eftirfarandi:

Gjöld skv. 1. mgr. skulu tryggð með lögveði í loftförum eða loftfarshlutum eiganda eða umráðanda 
loftfars sem skráð er hér á landi. Gjöld skv. 2. mgr. skulu tryggð með lögveði í því loftfari sem í hlut á og 
skráð er hér á landi eða loftfarshlutum. Gjöldin skulu jafnrétthá sín í milli en eldri kröfur skulu ganga 
framar yngri.

35. Í umfjöllun um lögveðsréttinn í greinargerð með 12 gr. frumvarpsins um Höfðaborgarsamninginn þar 
sem þetta var lögfest kom fram í d-lið greinarinnar að:

Gjöld sem rekstraraðilum flugvalla og flugleiðsöguþjónustu og rekstrarstjórnun flugumferðar er heimilt 
að innheimta skv. 71. gr. laga nr. 60/1998 fyrir þjónustu sína er í nýrri málsgrein veittur lögveðréttur í 
loftförum eða loftfarshlutum skráðum hér á landi. Loftfarshlutir merkja flugskrokkar, hreyflar loftfara og 
þyrlur, sbr. ákvæði I. gr. bókunar um búnað loftfara. Aðeins flugskrokkar með ásettum viðeigandi 
hreyflum loftfara og þyrlur sæta skráningu í loftfaraskrá. Mikilvægt er að hafa í huga að þjónustan sem 
veitt er er nauðsynleg til að tryggja örugga starfrækslu flugstarfsemi og trygg innheimta gjalda er 
nauðsynleg svo hægt sé að tryggja áframhaldandi þjónustu af hálfu þessara aðila. Er miðað við að 
lögveð stofnist vegna ógreiddra gjalda vegna þess loftfars/loftfarshlutar sem í hlut á hvað 
flugleiðsöguþjónustu og rekstrarstjórnun flugumferðar varðar. Hvað varðar þjónustu sem veitt er 
loftförum á flugvelli er heimildin víðtækari og tekur til þeirra loftfara/loftfarshluta sem viðkomandi 
eigandi eða umráðandi hefur skráð hér á landi. Hafa ber í huga að þjónusta á flugvelli er gjarnan veitt 
ótilteknu loftfari flugrekanda eða eiganda/umráðanda loftfara án þess að þjónustan sé sérstaklega 
afmörkuð hverju loftfari fyrir sig. Er hér haft til hliðsjónar orðalag 136. gr. laganna þar sem sömu aðilum 
er heimilt að aftra för loftfars af flugvelli uns gjöld eru greidd eða trygging sett fyrir greiðslu vegna þess 
loftfars sem í hlut á eða annarrar starfsemi hlutaðeigandi eiganda eða umráðanda loftfarsins.

36. Engar forsendur hafa breyst frá setningu laganna á árinu 2019. Rekstraraðili flugvalla og flugleiðsögu 
hefur ríka þjónustuskyldu og getur ekki hafnað loftfari eða flugrekanda þjónustu þó að hann standi ekki 
í skilum á gjöldum og er alveg jafn berskjaldaður gagnvart notanda sem greiðir ekki.

37. Í umsögn félagsins til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis vegna Höfðaborgarfrumvarpsins taldi 
það að breytingarnar væru til bóta og heimilaði önnur úrræði við innheimtu gjalda en áður vegna véla 
sem væru á íslenskri loftfaraskrá. Þannig stendur lögveð til fullnustu gjalds sem fallið hefur til vegna 
hvers loftfars fyrir sig en ekki gjöldum vegna annarra loftfara.

38. Eins og lögunum er háttað er með lögveði hægt að tryggja greiðslu gjalds vegna þjónustu flugvallar eða 
flugleiðsögu, án þess að beita þurfi stöðvunarheimild þar sem tryggt væri að loftfarið yrði ekki afskráð 
nema gegn greiðslu gjaldsins sbr. 16. gr. og 16.gr. a. laga um loftferðir. Leggja verður áherslu á að þetta 
eigi bara við um loftför á íslenskri loftfaraskrá.

39. Það sem skiptir máli hér er að leigusali loftfars á íslenskri loftfaraskrá má vera viss um að loftfar í hans 
eigu verður ekki stöðvað vegna annarra skulda en þeirra sem hafa orðið til vegna þess loftfars.

40. Í frumvarpinu er lögveðsheimild vegna gjalda rekstraraðila flugvalla og flugleiðsöguþjónustu felld út án 
skýringa. Þá verður ekki séð hvaða rök standi til þess að halda á sama tíma inni lögveðsheimild vegna 
gjalda Samgöngustofu sem eru óveruleg í samanburði við hagsmuni rekstraraðila flugvalla og 
flugleiðsöguþjónustu. Þá getur stofnunin einfaldlega synjað um afskráningu þar til gjöldin eru greidd.
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Þannig er Samgöngustofu veittar heimildir sem eru bæði belti og axlarbönd á meðan gildandi 
lagaheimildir rekstraraðila flugvalla og flugleiðsöguþjónustu eru gerðar að engu, án skýringa.

41. Í mati á áhrifum á frumvarpinu (6. bls. 138) kemur fram að brottfall lögveðs vegna ógreiddra 
flugtengdra gjalda og setning frekari skilyrða um beitingu og málsmeðferð vegna stöðvunar loftfars 
vegna slíkra gjalda kunna einnig að hafa áhrif á flugrekendur og rekstraraðila flugvalla. Á það bæði við 
um getu fjárveikari flugrekenda til að viðhalda rekstri og nýliða til að hefja rekstur, svo sem vegna 
hugsanlega aukinna krafna um tryggingar fyrir greiðslufresti gjalda. Þá er talið að þessi sömu atriði 
kunni að hafa áhrif á Isavia ohf. samstæðuna hvað innheimtu flugtengdra gjalda varðar. Ekki hefur 
reynst unnt að kostnaðarmeta áhrif þeirra breytinga sem hér er getið.

42. Ljóst er að með frumvarpinu er felld niður stöðvunarheimild gildandi laga og Í staðinn kemur nánast 
ónýt heimild. Jafnframt verður lögveð vegna gjalda fellt út. Þetta mun leiða til þess að stórauknar líkur 
verða á því að ekki takist að innheimta gjöld notenda sem hefur verið hverfandi. Þetta leiðir til meiri 
áhættu í rekstri og taka þarf tillit til þess í áhættuálagi á notendagjöld. Jafnframt munu töpuð 
notendagjöld leggjast á þá notendur sem fyrir eru. Auk þess gæti komið til þess að krefjast tryggingar 
fyrir greiðslu gjalda af flugrekendum sem eru í reikningsviðskiptum. Allt þetta mun hafa neikvæð áhrif 
á samkeppnishæfi flugvallarins.

43. Félagið telur að mikilvægt sé að halda báðum þessu heimildum inni. Stöðvunarheimildin nýtist vegna 
loftfara sem ekki eru skráð hér en eiga hér viðkomu og lögveðsheimildin vegna loftfara sem hér eru á 
skrá enda verði Samgöngustofu gert skylt að hafna afskráningu ef gjöld er ógreidd nema trygging hafi 
verið sett vegna þeirra.

44. Því leggur félagið til að þessum heimildum verði haldið inni sbr. tillaga þess í viðauka I. þannig að 
198.gr. frumvarpsins verði felld út en í staðinn komi gildandi ákvæði 1. málsliðar 136. gr. og að bætt 
verði við lögveðsákvæði í 195. gr. og 197. gr. auk skyldu fyrir Samgöngustofu til að kanna hvort gjöld 
vegna flugvalla eða flugleiðsöguþjónustu séu ógreidd áður en hún heimilar afskrift af loftfaraskrá skv. 
46. og 47. gr.

Athugasemdir við einstaka greinar
Greinargerð frumvarpsins er mjög ítarleg en um margt sagnfræði sem sjálfsagt nýtist mörgum um 
skilning á uppruna regluverksins en hefur oft litla praktíska þýðingu.

Í frumvarpinu er fjöldi ákvæða um eftirlit Samgöngustofu sem félagið telur að eigi heima í lögum um 
stofnunina, þ.m.t. flest ákvæðin í II. kafla.

1. gr. Í greinargerð er kveðið á um „að því marki sem það er þjóðhagslega hagkvæmt, eykur 
atvinnusköpun og stuðlar að jákvæðri byggðaþróun. Þessi lykilviðfangsefni flugstefnu hafa í 
megindráttum legið til grundvallar þeirri vinnu sem liggur að baki frumvarpinu." Mikilvægt er að skýrt 
sé skilið á milli pólitískrar stefnumótunar og öryggis. Að blanda saman öryggisreglum í flugi og 
byggðasjónarmiðum eða þjóðhagslegri hagkvæmni er órökrétt leið. Samgönguáætlun hefur að geyma 
hin pólitísku markmið og fjármögnun þjónustu og á að gera það áfram. Að því marki sem vikið er að 
hagkvæmni í EASA reglugerðinni, þá lýtur umfjöllun um hagkvæmni að kostnaðarhagkvæmni, m.a. með 
því að forðast tvíverknað og stuðla að skilvirkni í tengslum við reglusetningu, vottun og eftirlit og nýta 
fjármagn með skilvirkum hætti.

2. gr. Mikil textaumfjöllun er um afmörkun loftrýmisins í greinargerð en stefna íslenskra stjórnvalda í 
málefnum geimsins hefur ekki verið mótuð og nýleg flugstefna tekur ekki afstöðu til þessa. Þannig er
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íslensk löggjöf fáorð um málefni geimsins. Er því ekki tilefni Í þessu frumvarpi til þess að varpa fram 
skilgreiningu á ytri mörkum loftrýmisins og geimsins.

3. gr. Óþarft að hafa víðtækar orðskýringar í lögunum þar sem fjölda þeirra er þegar að finna í reglugerð 
(ESB) 2018/1139 og öðrum EES-gerðum á sviði flugmála, auk orðskýringa sem eiga rót sína að rekja til 
Chicago-samningsins og viðauka hans. Sé nauðsynlegt að bæta við orðskýringum eiga þær frekar heima 
í reglugerðum, auðveldara er að breyta orðskýringum í reglugerðum heldur en lögum.

- Starfræksla í ábataskyni: Óskýrt er að nota hugtakið ábataskyni því flug geta verið í ábataskyni 
vegna hinna ýmsu ástæðna án þess að vera gegn greiðslu eða annars konar gjaldi. Þannig er flug 
oftast í ábata einhvers óháð því hvort það sé í viðskiptatilgangi eða ekki. Ábati þarf ekki að vera 
fjárhagslegur. Réttara væri því að nota í viðskiptaskyni eða viðskiptatilgangi en ekki í ábataskyni. 
Horfa verður einnig til skilgreiningar á „fyrirtæki" í þessu samhengi. Í EASA reglugerðinni er notað 
orðalagið sem flug í ábataskyni í samræmi við þýðingu á e. commercial operation, a-liður 2. tölul. 
140. gr. í 2018/1139 sem er villandi þýðing og ætti að þýðast í viðskiptaskyni. Athugasemd þessi á 
við á öllum stöðum frumvarpsins þar sem vísað er til í ábataskyni.

- Þá vekur athygli á notkun á EASA-loftfari sem er loftfar sem fellur undir gildissvið EASA 
reglugerðarinnar sem eru nánast öll loftför nema ríkisloftför og hluti loftfara í einkaflugi. Þetta væri 
svipað og ef ákveðið hefði verið eftir komu Trabantsins sem var úr trefjaplasti að allir aðrir bílar 
fengju forskeytið járn-bílar. Eðlilegra er að fjalla um loftför sem falla undir reglugerðina með 
almennum hætti en sérgreina hin sem eru í miklum minnihluta.

- Félagið hefur áður gert athugasemd við notkunina á vottun og er ósammála um að þýðing á orðinu 
„certificate" sé vottorð þrátt fyrir að þýðingamiðstöð UTN hafi komist að þeirri niðurstöðu. Burtséð 
frá því gerir EASA reglugerðin ráð fyrir að notast megi ýmist við orðin vottorð, skírteini eða 
starfsleyfi. Þannig er vísað til skírteinis 86 sinnum í reglugerðinni en ekki má nota það í lögunum. 
Þannig er vottun nú talin fela í staðfestingu þriðja aðila á að tiltekin starfsemi sé starfrækt í 
samræmi við stjórnunarkerfi sem uppfylli kröfur tiltekins kröfustaðals. Þessi breyting er líklegt til 
að valda ruglingshættu. Aðalatriðið er að ekki sé verið að hræra með þetta í framkvæmd. Lagt er 
til að þetta verði samræmt þannig að vottun leiði til útgáfu skírteinis sem samræmist þá núverandi 
notkun orðsins. Breyta þarf orðalagi frumvarpstextans til samræmis.

5. gr. Gerð er athugasemd við þá aðferðarfræði að flytja valdheimildir Samgöngustofu til eftirlits með 
flugstarfsemi frá lögum sem um stofnunina gilda til loftferðalaga. Eðlilegra er að allar valdheimildir 
hennar séu tilgreindar í þeim lögum.

Athugasemdin á við um allar þær greinar frumvarpsins þar sem eftirlits- og valdheimildir 
Samgöngustofu eru nefndar. Bæði almennar og sértækar heimildir stofnunarinnar eiga heima í lögum 
um hana t.d. 6., 7., 8., 9., 11., 12.-17., 30., 31., gr. og víðar.

7. gr. Velta má fyrir sér hvort ekki sé of langt sé gengið í framsali ríkisins til EASA skv. greininni og 
heppilegra að kveða á um heimild til framsals skv. reglugerð. Vekur athygli að í 1. mgr. er í stafliðum 
a.- f talin verkefnin sem fela má stofnuninni með reglugerð ráðherra en í 2. mgr. eru þau framseld til 
stofnunarinnar.

8. gr. Bent er á að í frumvarpinu hefur verið farin sú leið að setja allar reglugerðarheimildir saman í eitt 
ákvæði í enda hvers kafla. Í sjálfu sér ekki gerð athugasemd við það fyrirkomulag, en bent á að jafnframt
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er að finna reglugerðarákvæði Í efnisákvæðum, sem gerir lögin óskýrari og ekki því hægt að líta á 
reglugerðarákvæðin með tæmandi hætti.

11. gr. Þetta ákvæði á heima í lögum um Samgöngustofu og ætti að vera almennt og taka til allrar 
starfsemi stofnunarinnar sem og lögum um rannsóknarnefnd samgönguslysa.

19. gr. Á heima í lögum um rannsóknarnefnd samgönguslysa.

22. gr. Það leiðir af eðli bannsins skv. greininni að 7. mgr. er óþörf.

29. gr. Vottun á að leiða til útgáfu skírteinis ekki vottorðs.

31. gr. Samkvæmt ákvæðinu er lögbærum stjórnvöldum heimilt að krefjast þess að tilnefnt fyrirsvars- 
og ábyrgðarfólk eftirlitsskyldra aðila sanni kunnáttu sína og hæfni með próftöku eða annarri 
viðurkenndri aðferð samkvæmt ákvörðun viðkomandi stjórnvalds. Það eru engar kröfur gerðar um 
hæfni eða kunnáttu þessara aðila (ANS/ATM) í gildandi reglum um þjónustuna. Af ákvæðinu verður 
þannig ekki ráðið hver ákveður hvaða hæfni og kunnáttu fyrirsvars- og ábyrgðarfólk 
flugleiðsöguþjónustu og rekstrarstjórnun flugumferðar þarf að geta sýnt fram á? Gerð er athugasemd 
við að þetta er ekki afmarkað í ákvæðinu.

32. gr. Hvað er átt við um skyldubundin fyrirmæli? Þurfa þau ekki að varða öryggi? Hér skortir á 
skýrleika og afmörkun ákvæðisins sem er alveg opin heimild stjórnvaldsins til að gefa fyrirmæli. Í 
gildandi reglum er kveðið á um að „rekstrarfyrirmæli geta lotið að því að banna tiltekna starfrækslu, 
binda hana takmörkunum eða gera hana, í þágu aukins flugöryggis, háða því að tiltekin skilyrði sem 
stofnunin setur séu uppfyllt. Rekstrarfyrirmæli skulu greina ástæðu fyrir útgáfu þeirra, gildissvið og 
gildistíma og þær ráðstafanir sem hlutaðeigandi rekstraraðila ber að viðhafa." Í EES reglum tilskipun 
um öryggi: skjal, sem lögbært yfirvald gefur út eða samþykkir, þar sem kveðið er á um aðgerðir sem 
framkvæma þarf á starfrænu kerfi eða þar sem settar eru takmarkanir á rekstrarlega notkun þess, til 
að endurheimta öryggi þegar gögn sýna að flugöryggi gæti annars verið stofnað í hættu.

37. gr. Lagt er til að Samgöngustofa þurfi ávallt en ekki að jafnaði að upplýsa um tilgang. Mikilvægt er 
að það sé alltaf gert þannig að báðum aðilum sé ljóst innan hvaða ramma eftirlitið fellur og hvaða 
kröfur eigi við í hverju tilviki, t.d. er varðar persónuverndarlög.

39. gr. Hvaða hlutverki gegnir ráðherra í ferli skv. 1. mgr.? Bólginn texti í greinargerð sem hefur 
takmarkaða þýðingu. Þá skortir að geta þess í greinargerðinni að það er EASA sem ákveður að hvaða 
marki frávik verður heimilað á þeim sviðum sem falla undir valdheimildir stofnunarinnar.

Í 2. mgr. greinarinnar er kveðið á um að Samgöngustofa gefi út flugmálahandbók ... o.s.frv. sem hún 
gerir ekki því að það er Isavia ANS ehf. sem annast þetta verkefni ekki stofnunin. Ákvæðið og 
greinargerð endurspeglar ekki raunveruleikann eða skýrir þessa stöðu.

40. gr. Hér mætti kveða á um skyldu stofnunarinnar til að gera meginefni skráarinnar aðgengilega á 
heimasíðu sinni.

46. gr. Ekki eru rök fyrir því að hafa ekki öll skilyrði afskráningar loftfars í einu ákvæði þannig að 46. 
grein sé tæmandi vegna skilyrða fyrir afskráningu enda verður loftfar skv. 46. gr. jafnt flutt úr landi sem 
þau sem eru afskráð skv. 47. gr.

Lögð er áhersla á að með sama hætti og gjöld Samgöngustofu eru varin með lögveði þá eigi það sama 
að gilda um gjöld rekstraraðila flugvalla og flugleiðsögu. Þá þarf að vera áskilnaður um að það sé
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hlutverk Samgöngustofu, eða eiganda loftfarsins að leggja fram staðfestingu á því að gjöld skv. 195. og 
197. gr. hafi verið greidd áður en til afskráningar kemur.

Sjá tillögu félagsins um breytingu á 46. og 47. gr. í viðauka.

57. gr. Vakin athygli á að nánast öll loftför hér á landi falla undir EASA reglur og eru þar af leiðandi 
EASA-loftför. Eðlilegra að skilgreina hin neikvætt sem eru í miklum minnihluta.

67. gr. Lofthæfisstaðfestingarvottorð. Ef þetta er ekki stofnanamál hvað þá. Þetta er væntanlega 
vottorð um staðfestingu á lofthæfi þ.e. Lofthæfivottorð?

73. gr. Samkvæmt venju, hugtakanotkun og skv. þýðingu EES-gerða ætti að notast við hugtakið 
skírteini sem útgefið er í framhaldi af vottun einstaklinga og ætti heiti greinarinnar að endurspegla það 
„vottun einstaklinga". Í dag er ekki skylda að vera vottaður sem starfsmaður flugverndar og ekki þurfa 
allir starfsmenn Isavia ANS ehf. sem starfa á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar og 
flugumferðarþjónustu heldur að vera vottaðir, tæknimenn, flugradíómenn o.fl.

79. gr. Samkvæmt 3. tölul. a-liðar 1. mgr. mun þurfa að votta kennslu AFIS, veðurathugunarmanna, 
flugfjarskiptamanna, ATSEP sem hefur ekki verið hingað til. Isavia ANS ehf. er með CNS starfsleyfi sem 
byggir á því að CNS (og ATM) starfsmenn fá ákveðna þjálfun. Sú þjálfun hefur ekki verið vottuð, sé þetta 
raunin þarf að taka það skýrt fram og rökstuðning vantar á hverju þessi breyting byggir.

132. gr. Í dag er ýmist talað um starfsleyfi eða skírteini og óljóst hvað felst í þessari breytingu, enda 
óljóst um vottunargrunninn. Samkvæmt frumvarpinu er byggt á ákvæði 34. gr. reglugerðar ESB nr. 
2018/1139. Skv. þýðingu sem birt var í samráðsgáttinni orðast ákvæðið svo:

1. Gerð er krafa um skírteini fyrir flugvelli. Skírteinið skal ná yfir flugvöllinn og öryggistengdan búnað 
hans svo framarlega sem öryggistengdi búnaðurinn fellur ekki undir yfirlýsingu eða skírteini sem um 
getur í a- eða b-lið 1. mgr. 35. gr. eftir því sem við á.
2. Skírteinið, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, skal gefið út að fenginni beiðni þegar 
umsækjandinn hefur sýnt fram á að flugvöllurinn:....

Afmörkun vottunargrunnsins getur haft umfangsmikla þýðingu fyrir áætlunarflugvelli sem ekki eru 
vottaðir í dag (innanlandsflugvellir). Velta má fyrir sér stöðu flugvalla sem eru opnir almenningi en falla 
ekki undir EASA reglugerðina, þ.m.t. um 9 flugvellir sem í dag flokkast skv. reglugerð 464/2007 sem 
skráðir lendingastaðir. En til þeirra eru nú gerðar vægari kröfur og ekki ljóst nákvæmlega hvaða 
búnaður og hvert umfang vottunarinnar eigi að vera.

135. gr. Eins og greinin er orðuð þá munu fyrirtæki geta sent inn yfirlýsingu án þess að nánar sé 
skilgreint hvaða kröfur þarf að uppfylla. Þetta er afturför og ekki til að auka öryggi. Ekki er getið um 
samráð við rekstraraðila flugvallar sem samkvæmt 133. gr. ber ábyrgð á starfrækslu flugvallar.

Óljóst er hvort það er rekstraraðili flugvallar sem hefur eftirlit með fyrirtæki eftir að stofnunin hefur 
skoðað yfirlýsingar eða hvort það er eingöngu á ábyrgð Samgöngustofu. Það gengur illa upp að hafa 
starfandi fyrirtæki sem Samgöngustofa veitir leyfi eða sviptir. Starfsemi fyrirtækja sem starfa innan 
flugvallar getur haft áhrif á öryggi annarra og reksturs í heild. Samkvæmt viðauka VII við EASA 
reglugerðina er það hlutverk rekstraraðila flugvallar að koma á fyrirkomulagi með öðrum viðeigandi 
fyrirtækjum til að tryggja áframhaldandi samræmi við grunnkröfurnar um flugvelli en ekki ljóst hvernig 
eigi að bregðast við vegna alvarlegra frávika í starfsemi hver sviptir og við hvaða aðstæður. Það er óljóst 
hver ber ábyrgð á hverju, hvað fellur undir rekstraraðila flugvallar og hvað Samgöngustofu. Það er ekki
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eðlilegt að sá sem gefur út starfsleyfi eða stimplar yfirlýsingar þurfi ekki að bera ábyrgð og sinna eftirliti. 
Þarna er verið að setja rekstraraðila flugvallarins Í erfiða stöðu.

141. gr. Hér vantar að bæta við ...til samræmis við auglýstan flokk björgunar- og slökkviþjónustu.

145. gr. Setur skyldur á sveitarfélögin að hafa samráð við rekstraraðila flugvallar um tímabundnar 
hindranir. Þetta vekur spurningar þar sem rekstraraðili flugvallar hefur t.d. verið í viðræðum við 
Vinnueftirlitið vegna verkferla hjá þeim þegar veitt er leyfi fyrir því að reisa krana án þess að samþykkis 
hafi verið aflað. Spurning með aðkomu sveitarfélaga og hvernig hún verði í þessu. Orðið samráð segir 
ekkert um hver beri endanlega ábyrgð.

146. gr. Orðalag greinargerðarinnar samræmist illa texta reglugerðarinnar sem vísað er til þ.e. að 
tryggja skal að loftrýmið umhverfis athafnasvæði flugvalla sé án hindrana....Ekki er að finna skýringu 
á því á hverju 4 ára reglan byggir.

147. gr. Hvað er áberandi háttur? Er birting í samráðsgáttinni nægjanleg? Hvað er ítarleg athugun? 
Síðan má velta fyrir sér orðalaginu og gefa þeim sem íhlut eiga færi á þvíað kynna sér breytingar áður 
en gengið erfrá skipulagsreglum. Á að birta þær aftur eða á að birta viðbrögð við athugasemdum. Ljóst 
að skipulagsreglurnar og breytingar á þeim eru auglýstar, er það ekki fullnægjandi?

153. gr. Í a. lið 2. mgr. er opnað á að aðili geti í stað vottunar gefið út yfirlýsingu. Ekki verður ráðið af 
ákvæðinu eða greinargerðinni hver munurinn er á yfirlýsingu og vottun? Í þessum kafla er verið að 
moka inn ýmsum ákvæðum sem í dag eru í reglugerð um flugvernd og regluverki EB um flugvernd. 
Óþarfa endurtekning. Rétt að geta þeirrar undanþágu sem Ísland fékk vegna innanlandsflugs, þegar 
kröfur EB um flugvernd voru innleiddar hér á landi.

156. gr. Í flugvallarkaflanum er gerð krafa um gerð neyðaráætlunar en ekki er gerð krafa um neyðar- 
eða viðbragðsáætlun fyrir flugvernd. Eðlilegt að rekstraraðilar flugvalla og mögulega flugrekendur ættu 
að vera með í þessu mati.

157. gr. Flugleiðsaga fellur ekki undir flugvernd heldur vernd flugleiðsögu skv. 2017/373 sbr. 
ATM/ANS.OR.B.005 Stjórnunarkerfi og ATM/ANS.OR.D.010 Verndarstjórnun. Ákvæði varðandi vernd 
flugleiðsögunnar á heima í reglum um hana ekki undir flugvernd. Ákvæðið samræmist ekki EES reglum.

159. gr. Í 3. mgr. er fjallað um geðvirk efni og heimildir lögreglu þ.m.t. til að kalla eftir frekari 
upplýsingum. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að "almennt [sé] byggt á því viðmiði að neyti 
umsækjandi ólöglegra ávana- og fíkniefna skuli neikvæð umsögn veitt og sambærileg sjónarmið eiga 
við neyti umsækjandi lyfja eða efna sem skert geta skynjun hans og dómgreind." Það skortir á að í 
lagaákvæðinu sjálfu sé kveðið á um að neysla ólöglegra ávana- og fíkniefna skuli leiða til neikvæðrar 
umsagnar.

Í lokamálsgrein 6. mgr. er kveðið á um að „Sé umsögn lögreglu neikvæð getur viðkomandi einstaklingur 
á því stigi dregið til baka samþykki sitt fyrir miðlun niðurstöðu athugunar til Samgöngustofu, ef við á, 
eða til annarra aðila." ekki er að finna skýringu á þessu ákvæði í greinargerð. Félagið er ósammála þessu 
og telur að það geti skipt máli að upplýsingum um neikvæða niðurstöðu sé komið áfram þar sem 
neikvæð niðurstaða leiðir til synjunar á bráðabirgðaaðgangi að haftasvæði. Þannig gæti einstaklingur 
sem hefur fengið neikvæða niðurstöðu úr bakgrunnsskoðun sótt um og fengið bráðabirgðaaðgang þar 
sem rekstraraðili flugvallar hefði ekki þessar upplýsingar.
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160. gr. Engin skýring eða rök er að finna fyrir þeirri breytingu að Í stað þess að eftirlitsskyldum aðilum 
sé veitt bein heimild í lögum til skimunar og leitar er lagt til að undangenginni vottun geti 
Samgöngustofa veitt þeim slíka heimild. Þetta er tvíverknaður og leiðir ekki af EES gerðinni.

161. gr. Kröfur reglugerðar nr. 959/2012 um vernd trúnaðarupplýsinga, öryggisvottanir og 
öryggisviðurkenningar á sviði öryggis- og varnarmála gengur almennt mun lengra en gert er ráð fyrir í 
flugverndarreglum. Eðlilegra er að kveðið sé á um heimild ráðherra til að setja reglur um vernd, 
varðveislu, meðferð, merkingu og miðlun trúnaðarflokkaðra upplýsinga en að vísa til reglna á sviði 
varnarmála. Sennilega uppfylla fáir aðilar kröfur síðarnefndu reglugerðarinnar. Flokkun upplýsinga er 
eitt en meðferðin annað. Setja verður sérstakar reglur um þessa meðferð.

165. gr. Þetta ákvæði á heima í lögum um Samgöngustofu. Eftirlit er mjög stór þáttur í starfsemi og 
hlutverki stofnunarinnar og eðlilegt að ákvæði um skyldu hennar með framfylgni og hlítni 
eftirlitsskyldra aðila komi fram í lögum um stofnunina sjálfa. Jafnframt er tilefni til að skerpa á skyldum 
stofnunarinnar sem eftirlitsstjórnvalds. Lagt er til að bætt verði við ákvæðið nýjum staflið sem orðist 
svo: d. tryggja og hafa eftirlit með að reglur og framkvæmd flugverndar sé í samræmi við alþjóðlega 
staðla og skuldbindingar ríkisins.

169. gr. Vísað er til skyldu til að fara að flugreglum. Í greininni er tilvísun til þeirra sem loftfara sem eru 
á loftfaraskrá sem er óskiljanleg í þessu samhengi.

177. gr. Eðlilegra að Samgöngustofu sé falið það hlutverk að fara með skipulag loftrýmis á íslensku 
yfirráðasvæði. Hér er verið að kljúfa ýmsa þætti sem varðar flugið frá ákvæðum í lögum um 
Samgöngustofu sem er þróun í öfuga átt.

192. gr. Gerð er athugasemd við orðalagið í 4. mgr. þar sem rekstraraðila flugvallar er óheimilt að 
niðurgreiða flugafgreiðsluþjónustu sem hann veitir af tekjum sem til hans renna af annarri starfsemi. 
Orðalag ákvæðisins og reglugerðar nr. 370/2018 samræmist ekki ákvæði EES gerðarinnar sem kveður 
á um að gjaldtaka skuli byggja á hlutlægum og gagnsæjum sjónarmiðum, án mismununar (Where 
access to airport installations gives rise to the collection of a fee, the latter shall be determined 
according to relevant, objective, transparent and non-discriminatory criteria) .3

195. gr. Félagið gerir alvarlega athugasemd við að lögveðsréttur vegna gjalda flugvalla og flugleiðsögu 
sé felldur út úr lögunum eins og nú er kveðið á um í 4. mgr. 71. gr. gildandi laga án nokkurra skýringa. 
Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar um þetta í athugasemdum í kafla um lögveðið og tillögu um 
breytingu á frumvarpinu í viðauka.

197. gr. Gerð er athugasemd við brottfall lögveðsréttarins með sama hætti og gert er í 195.gr. Þá er 
gerð athugasemd við að ráðherra staðfesti gjaldskrá fyrir flugleiðsöguna sem er ekki í dag. Sömu 
sjónarmið eiga við um gjaldtöku vegna flugleiðsögunnar og fram koma í 195. og 196. gr. Þá samræmist 
þetta ekki ákvæðum um ákvörðun gjalda skv. Joint Finance (JF) samningnum. Kveðið er nákvæmlega í 
JF hvernig gjaldskrá þjónustunnar sé ákvörðuð og staðfesting ráðherra samræmist þeim ekki og er 
óeðlileg. Öðrum gjöldum vegna flugleiðsöguþjónustu eru einnig settar verulegar skorður skv. EES 
reglum og því er ekki eðlilegt að setja ákvæði um staðfestingu ráðherra á gjaldskrá sem er auk þess 
einkahlutafélag sem heyrir ekki beint undir ráðherra. Þá leiðir af lögunum að ferill fyrir ákvarðanir um 
breytingu á gjaldskrá er ákveðinn í lögunum sjálfum skv. 196 gr. (nú 71. gr. a.). Þá væri í hæsta máta 
óeðlilegt að ráðherra staðfesti gjaldskrá sem sætir síðan kæru til Samgöngustofu.

3 httpsi//eur-]ex2europa;eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0067;20031120

13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996L0067-20031120


isavia

198. gr. Um þessa grein er vÍsað til umfjöllunar um stöðvunarheimildina að ofan. Þá er arfavitlausfráleit 
hugmynd að leita þurfi til sýslumanns um kyrrsetningu enda verður loftfarið farið áður en sýslumaður 
svarar símanum. Með þessu er rekstraraðila flugvallar gert ókleift að tryggja greiðslu gjalda t.d. vegna 
loftfara sem hafa hér stundar viðkomu, sbr. umfjöllun í almennum athugasemdum. Gerð er 
athugasemd við tilvísun til 195 gr. enda óþarft.

241. gr. Þessi heimild á frekar heima í lögum um Samgöngustofu ef hún á á annað borð heima í þessum 
lögum.

241. gr. Ekki verður séð að þörf sé á sérstöku ákvæði um málshöfðunarreglur. Málshöfðun fyrir 
innlendum dómstólum leiðir af stjórnarskrá og lögum um dómstóla þ.m.t. um vald dómstóla til 
endurskoðunar stjórnvaldsákvörðunar.

244. gr. Sama á við um ákvæði um málshöfðun fyrir EFTA-dómstólnum og aðfararhæfi, um að 
ákvörðunum Eftirlitsstofnunar EFTA megi skjóta til EFTA-dómstólsins. Hér er um að ræða grundvallar 
EES-rétt. Þá má velta fyrir sér skuldbindingagildi fyrirmæla í lögum hér fyrir forstjóra EASA sem er með 
aðsetur í Köln skv. 246. og 247. gr. EES reglna sem á ekki heima í þessum lögum.

248. gr. Alltof þunglamaleg aðferð að ætla stofnuninni að sækja um lögbannsheimild skv. lögum um 
kyrrsetningu og lögbann og líka óþarfi þar sem sú leið er alltaf fær. Fella út 1. mgr. og heimila 
stofnuninni að banna eða stöðva háttsemi. Sú ákvörðun verður hvort sem er kæranleg skv. ákvæðum 
stjórnsýslulaga.

257. gr. Vantar að vísa til helstu gerða sem verið er að innleiða þ.m.t. 2018/1139. Í innleiðingarákvæði 
frumvarpsins eru aðeins tilgreindar fjórar gerðir sem innleiddar eru með lögunum en ekki minnst á 
reglugerð (ESB) nr. 2018/1139 frá 4. júlí 2018 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um 
stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og fjöldann allan af öðrum gerðum sem vísað er til 
sem verið er að innleiða.

265. gr. Víða í XXII. kafla er verið að leiðrétta notkunina á flugvél og flugfari og því skipt út með orðinu 
loftfar. Í tollalögum er af einhverjum ástæðum verið að breyta flugvél í flugfar en ætti að vera loftfar.

Eins og frumvarpið lítur út telur félagið að vegið sé að hagsmunum þess og dótturfélaga með breytingu 
á gildandi ákvæðum 16. gr. a. og b. og 136. gr. Breytingar sem af því munu leiða munu jafnframt hafa 
neikvæði áhrif á samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar. Að mati félagsins er frumvarpið ekki 
nægjanlega þroskað og kallar á að það verði tekið til nýrrar skoðunar og yfirferð með hagaðilum.

Félagið þakkar fyrir tækifærið til að koma að athugasemdum um leið og það óskar eftir því að fá að 
skýra sjónarmið félagsins nánar á fundi með nefndinni.

Virðingarfyllst,

f.h. Isavia ohf.
Karl Alvarsson, yfirlögfræðingur
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isavia

VIÐAUKI

Tillaga að breytingu á 46., 47., 195., 197. og 198. gr. frumvarpsins, blár texti nýr.

2. mgr. 46. gr. orðist svo:

Skilyrði er að skráður eigandi og umráðandi loftfars sé Í skilum við Samgöngustofu vegna áfallinna og 
gjaldfallinna gjalda vegna loftfarsins og eftirlits vegna þess og rekstraraðila flugvalla og 
flugleiðsöguþjónustu vegna áfallinna og gjaldfallinna gjalda skv. 195. og 197 gr. vegna loftfarsins, um 
gjöldin hafi verið samið eða trygging sett fyrir greiðslu þeirra. Stofnunin skal hafa frumkvæði að því að 
kanna hvort gjöld hafi verið greidd.

við 47. gr. bætist nýr stafliður c. sem orðast svo:

Skilyrði afskráningar er að skráður eigandi og umráðandi loftfars sé í skilum við rekstraraðila flugvalla 
og flugleiðsöguþjónustu vegna áfallinna og gjaldfallinna gjalda skv. 195. og 197 gr. vegna loftfarsins, 
um gjöldin hafi verið samið eða trygging sett fyrir greiðslu þeirra. Stofnunin skal hafa frumkvæði að því 
að kanna hvort gjöld hafi verið greidd.

Við 195. gr. bætist ný 2. mgr. sem orðast svo:

Gjöld skv. 1. mgr. skulu tryggð með lögveði í loftförum eða loftfarshlutum eiganda eða umráðanda 
loftfars sem skráð er hér á landi.

Breyting á 197. gr.

a. Við bætist ný 2. mgr. sem orðast svo: Gjöld skv. 2. mgr. skulu tryggð með lögveði í því loftfari sem í 
hlut á og skráð er hér á landi eða loftfarshlutum.

b. Felldur niður síðasti málsliður 1. mgr. greinarinnar um að ráðherra staðfesti gjaldskrá.

Í stað 198. gr. komi ný grein. Felld hefur verið út tilvísun til laga um kyrrsetningu og lögbann og 
hlutverk sýslumanns. Greinin orðist svo með fyrirsögn:

Stöðvun loftfars vegna ógreiddra gjalda.
Rekstraraðila flugvallar hér á landi sem opinn er almenningi og rekstraraðila flugleiðsöguþjónustu sem 

hefur höfuðstöðvar eða aðalaðsetur hér á landi er heimilt að leggja fram beiðni um stöðvun loftfars til 
sýslumanns uns lögmælt gjöld skv. 195. gr. og 197. gr. eru greidd, eða trygging sett fyrir greiðslu, enda 
séu öll eftirtalin skilyrði uppfyllt:
a. stofnað var til gjalda skv. 1. mgr. vegna þess loftfars sem stöðvunarbeiðni lýtur að og/eða vegna 
annarra loftfara sem sami flugrekandi hefur til umráða, og/eða vegna annarrar starfsemi hlutaðeigandi 
flugrekanda, eiganda eða umráðanda loftfarsins.
b. stofnað var til gjalda skv. 1. mgr. og a-lið 2. mgr. að hámarki sjö tólf mánuðum áður en beiðni um 
stöðvun er lögð fram,
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c. flugrekanda og eiganda þess loftfars sem beiðni beinist að var með sannanlegum hætti send 
greiðsluáskorun, enda hafi framangreindir aðilar verið að staðaldri í reglulegum viðskiptum við 
rekstraraðila flugvallar eða flugleiðsöguþjónustu. Framkvæmd stöðvunar er ekki háð því að flugrekandi 
sé viðstaddur eða að honum hafi fyrir fram verið tilkynnt um hana. Hafi stöðvun farið fram án þess að 
flugrekandi eða fulltrúi hans hönd hafi haft tök á að vera viðstaddur skal tilkynna honum svo fljótt sem 
verða má um framkvæmd hennar.
Stöðvun fellur niður ef innt er af hendi sú greiðsla sem stöðvun loftfars varðar eða trygging sett fyrir 
greiðslu sem rekstraraðili flugvallar eða flugleiðsöguþjónustu metur fullnægjandi. Skal þá þeim 
ráðstöfunum aflétt sem gerðar voru til að aftra för loftfarsins. Rekstraraðila flugvallar eða 
flugleiðsöguþjónustu skal skylt að veita þann atbeina sem þarf til þess að stöðvun loftfars eða aflétting 
stöðvunar á flugvelli nái fram að ganga. Eiganda, flugrekanda eða /umráðanda loftfars skal ætÍð tryggt 
aðgengi að loftfari í því skyni að tryggja áframhaldandi lofthæfi þess.
Rekstraraðili flugvallar eða flugleiðsögu þarf ekki að setja tryggingu fyrir greiðslu bóta sem gerðarþoli 
kann að öðlast rétt til vegna stöðvunar skv. 1. mgr.

Um framkvæmd og skilyrði til nauðungarsölu loftfars sem sætir stöðvun fer samkvæmt lögum um 
nauðungarsölu að því undanskildu að dómsmál samkvæmt lögunum og vegna þessar greinar verða 
aðeins borin undir Héraðsdóm Reykjavíkur.

Til vara er lagt til að haldið sé óbreyttu gildandi ákvæði 136. gr. laga um loftferðir sem hefur ítrekað 
reynt á fyrir dómstólum sem kæmi stað í núverandi 198. gr. frumvarpsins.

Samgöngustofu og þeim sem starfrækir flugvöll eða flugleiðsöguþjónustu er heimilt að aftra för loftfars 
af flugvelli uns gjöld eru greidd eða trygging sett fyrir greiðslu vegna þess loftfars sem í hlut á eða 
annarrar starfsemi hlutaðeigandi eiganda eða umráðanda loftfarsins. Rekstraraðili flugvallar skal verða 
við beiðni Samgöngustofu um að aftra för loftfars frá flugvelli uns ógreidd eftirlitsgjöld vegna starfsemi 
eiganda eða umráðanda loftfars eru greidd eða trygging sett fyrir greiðslu þeirra.

Ágreiningur vegna framkvæmdarinnar skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
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