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Vísað er til erindis Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, dags. 20. janúar 2022. Flugmálafélag 
Íslands fagnar því að unnið sé að endurskoðun laga um loftferðir, en að mati Flugmálafélagsins er um 
að ræða mikilvæga löggjöf fyrir flug á Íslandi og en vegna gamalla laga á þessu sviði skortir heimildir til 
innleiðinga ýmissa nauðsynlegra reglna .

Hér eru kynntar mjög yfirgripsmiklar breytingar, sem vegna tímamarka erfitt að yfirfara ýmis flóknari 
atriði, þar með talið vísun í breytingar á öðrum lögum.

Flugmálafélag Íslands eru regnhlífasamtök á sviði flugmála á Íslandi. Innan félagsins starfa nær öll 
félög, samtök og hópar sem tengjast flugstarfsemi og flugíþróttum á Íslandi. Aðildarfélög 
Flugmálafélagsins eru á þriðja tug og þar á meðal eru allt frá flugmódelfélögum til atvinnuflugfélaga, 
flugskólar, flugklúbbar auk annarra áhugamannafélaga um flug.

Flugstarfsemi á Íslandi er gríðarlega mikilvæg fyrir íslenskt þjóðarbú. Flugið skapar mikinn fjölda 
verðmætra starfa og býr til þann grunn sem íslensk ferðaþjónusta byggir á. Flugkennsla og önnur 
flugstarfsemi er mjög mikilvæg fyrir eðlilega vöxt og viðgang flugs á Íslandi.

1. Grein 26 fjallar um sérstök leyfi vegna viðburða, sem þarf sérstaks fyrirfram leyfis 
Samgöngustofu. Hér hefur verið bætt við takmörkunum frá fyrri lögum og án málefnalegs 
tilgangs. Helstu athugasemdir við þessa grein:

i. Efnisliður26.b.
„b. fyrirhugað er fallhlfarstökk, eitt stökk eða fleiri eða sem hluti 
sýningar/samkomu" um Fallhlífastökk er afar takmarkandi fyrir þessa flugíþrótt. 
Þar segir í reynd að sérstakt fyrirfram leyfi Samgöngustofu fyrir hvert einasta 
fallhlífastökk á Íslandi, hvort sem það er á flugsýningu eða einfaldlega frjálst 
fallhlífastökk einstaklings á eigin vegum í eigin tíma. Þetta er einfaldlega sett 
fram sem bann við fallhlífastökki á Íslandi sem er ótrúleg hugmynd fyrir eina 
gerð flugíþrótta. Lagt er til að þessi grein verði bætt og verði svo: „b. fyrirhugað 
er fallhlfarstökk, eitt stökk eða fleiri eða sem hluti sýningar/samkomu, “ Með 
þessari breytingu þarf aðeins sérstakt leyfi fyrir fallhlífastökk sem hluti af 
sýningu eða samkomu.



ii. Efnisliður 26.e. „e. fyrirhugað er að nota lcffar, eitt sér eða með öðrum, til að 
mynda texta eða merki sem sýnileg eru frá jörðu, með útblæstri reyks eða 
drefingu annarra efna.". Ekki eru efnisleg rök fyrir þessari takmörkun, sem 
hefur ekki sést áður. Reykur/efni er ekki óalgengt að nota að gera flug og 
flugferil sýnilegan. Það er bæði gert með flugvélum, Í fallhlífastökki, með 
flugmódelum og drónum, paramótorum, svifflugum og fleiri loftförum. Engin 
rök hníga að því að sérstakt fyrirfram leyfi þurfi frá Samgöngustofu til að gera 
flugferil sýnilegan með þessum hætti. Benda má á að reykur í venjulegum 
útblæstri hefðbundinna mótora gefur oft minni útgáfu af slíkum reyk. 
Flugmálafélag Íslands leggur til að fella þessa grein í heild sinni út við afgreiðslu 
laganna.

2. Töluverður fjöldi breytinga á öðrum lögum koma fyrir í þessu frumvarpi. Flókið er að fara yfir 
einstakar breytingar, en Flugmálafélagið vill benda á og gera fyrirvara um áhrif þeirra tillagna 
um breytingar sem settar eru fram í þessu samhengi. Sérstaklega vill Flugmálafélag Íslands, af 
gefnu tilefni vara við áhrifum breytinga þar sem orðið „flugvél" er skipt út og orðið „loftfar" er 
sett í staðinn í hinum mismunandi lögum. „Flugvél" er nokkuð þekkt og afmarkað hugtak, en 
„loftfar" er allt frá stórum farþegaflugvélum, til smáflugvéla, flugmódela, dróna, fallhlífa, og 
flugdreka með 100m langan spotta. Það þarf því að skoða hverja þessara breytinga vandlega, 
til að tryggja að þær breytingar séu eðlilegar og í málefnalegum tilgangi.

Flugmálafélag Íslands styður auk þess umsögn frá Félagi Fallhlífastökkvara Íslands.
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