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AJó/grg

Utanríkisráðuneytið vísar til stjórnarfrumvarps innviðaráðherra til laga um loftferðir (186. mál, 152. 
Iþ.) sem var endurflutt þann 18. janúar sl. og gekk til umhverfís- og samgöngunefndar sama dag. Að 
höfðu samráði við innviðaráðuneytið leggur utanríkisráðuneytið til smávægilegar breytingartillögur 
sem miða fyrst og firemst að því að skýra og einfalda framkvæmd lögbundinna verkefna ráðuneytisins 
í tengslum við för erlendra ríkisloftfara um íslenskt yfírráðasvæði og hergagnaflutninga. Þá er lagt til 
að reglugerðarheimildir í tengslum við framangreind atriði verði gerðar ítarlegri og skýrari.

í fyrsta lagi er lögð til smávægileg breyting á reglugerðarheimild í 4. mgr. 24. gr. frumvarpsins til að 
einfalda stjómsýslu í tengslum við komu erlenda ríkisloftfara og lofitfara sem koma til landsins í þágu 
erlendra ríkja. Ákvæðið er svohljóðandi:

Ráðherra er heimilt aö setja nánari reglur um yfirjlug, komur og ferðir erlendra ríkisloftfara, hluta og 
tœkja sem farið geta um loftið en eru ekki loftfor sem teljast vera í eigu eða undir yfirráðum erlends 
ríkis, svo sem um framkvœmd heimildaveitinga, leyfilegan búnað, hvaða starfsemi megi stunda og 
tilkynningarskyldu, svo og komur og dvölflugverja ríkisloftfara og fjarflugmanna.

Lagt er til að ákvæðið verði svohljóðandi, breytingartillögur em undirstrikaðar:
Ráðherra er heimilt að setja nánari reghir um yfirflug, komur og ferðir erlendra ríkisloftfara, loftfara 
sem skráð eru í erlendu ríki þar sem yfirlýstur tilgangur flugsins er í þágu erlends ríkis og hluta og 
tœkja sem farið geta um loftið en eru ekki loftför sem teljast vera í eigu eða undir yfir-ráðum erlends 
ríkis, svo sem um framkvæmd heimildaveitinga, leyfilegan búnað, vopnaða verði 02 hergögn um borð i 
framangreindum loftförum, hvaða starfsemi megi stunda og tilkynningarskyldu, svo og komur og dvöl 
flugverja ríkisloftfara og jjarflugmanna.

Mikilvægt er að reglugerðarheimildin verði nánar útfærð þannig að heimilt verði að setja reglur um 
lofitför sem skráð eru í erlendu ríki þar sem yfirlýstur tilgangur flugsins er í þágu erlends ríkis. Hér 
getur t.a.m. verið um að ræða leiguflug á vegum erlends ríkis vegna heimsókna háttsettra 
embættismanna eða í tengslum við loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. I gildandi lögum er ekki 
kveðið sérstaklega á um lofitför sem skráð eru í erlendu ríki þar sem yfirlýstur tilgangur flugs er í 
þágu erlends ríkis en í framkvæmd hafa loftför sem sinna í raun opinberum erindagjörðum sótt um 
heimild líkt og um erlent ríkisloftfar sé að ræða. Breytingin er í samræmi við þjóðarétt og langvarandi 
framkvæmd.

Jafhframt er lagt til að heimilt verði að setja reglur um vopnaða verði og hergögn um borð í loftförum 
sem falla undir ákvæðið í því miði að einfalda regluverk og stjómsýslu í tengslum við umsóknir og 
leyfisveitingar vegna erlenda ríkisfara. Eðli málsins samkvæmt fylgja að jafnaði hergögn með 
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ríkisloftförum sem koma til landsins í tengslum við loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. Þá fylgja 
stundum vopnaðir lífverðir háttsettum embættismönnum erlendra ríkja sem koma til landsins. Það 
vær; til einföldunar ef einungis þyrfti að sækja um og veita eina heimild hjá einu ráðuneyti vegna 
komu slíkra loftfara í stað þess að sækja um sérstakt leyfi til aðgangs erlends ríkisloftfars að íslensku 
yfírráðasvæði hjá utanríkisráðuneytinu, annað leyfi vegna hergagna sem er afgreitt af Samgöngustofu 
f.h. utanríkisráðuneytisins og þriðja leyfið vegna vopnaðra varða hjá innviðaráðuneytinu sem ber að 
afla umsagna utanríkisráðuneytis og ríkislögreglustjóra. Ráðuneytið hefur átt í góðu samstarfi við 
ríkislögreglustjóra þegar gestum fylgja vopnaðir verðir, t.d. ef þörf er á útgáfu tímabundinna leyfa 
vegna vopnaburðar. Breytingartillagan mun ekki hafa áhrif á það samstarf.

í öðru lagi eru lagðar til breytingar á 112. gr. frumvarpsins til samræmis við framangreinda 
breytingartillögu, þannig að undanþágan gildi einnig um erlend ríkisloftför, til að skýrt verði að 
ráðherra sem fer með vamarmál en ekki innviðaráðherra setji reglugerð um flutning hergagna með 
loftförum og til að reglugerð nr. 464/2019 um flutning hergagna með loftförum haldi lagastoð sinni. 
Akvæðið er svohljóðandi:

Hergögn og hervopn.

För loftfara með hergögn og hervopn um íslenskt yfirráðasvœði er óheimil nema með heimild 
ráðherra sem fer með vamarmál eða þess sem hann jelur heimildarveitinguna.

Loftförum skráðum hér á landi og ómönnuðum loftförum sem starfrœkt eru á íslensku 
yfirráðasvæði er óheimilt að fiytja hergögn og hervopn nema með heimild ráðherra sem fer 
með varnarmál eða þess sem hann felur heimildaiveitinguna.

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er ríkisloftförum sem skráá eru hér á landi, óskráðum ómönnuðum 
ríkisloftförum og loftförum opinberra aðila sem sinna þjónustu í almannaþágu eða skyldum á 
ábyrgð islenska ríkisins í ríkisflugi heimil för og flutningur hergagna og hervopna um íslenskt 
yfirráðasvæði, sbr. þó 111. gr.

Ráðherra sem fer með varnarmál er heimilt að veita undanþágu frá 1. og 2. mgr. enda sé 
þeim skilyrðum fullnœgt sem ráðherra sem fer með varnarmál kveður á um í reglugerð, sbr. 
þó 111. gr.

Lagt er til að ákvæðið verði svohljóðandi, breytingartillögur eru undirstrikaðar
Hergagnaflutningar ögn og hervopn.

För loftfara með hergögn og hervopn um íslenskt yfirráðasvæði er óheimil nema með heimild 
ráðherra sem fer með varnarmál eða þess sem hann felur heimildarveitinguna.

Loftförum skráðum hér á landi og ómönnuðum loftförum sem starfrœkt eru á íslensku 
yfirráðasvœði er óheimilt að flytja hergögn og hervopn nema með heimild ráðherra sem fer 
með vamarmál eðaþess sem hann felur heimildarveitinguna.

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er ríkisloftförum sem skráð eru hér á landi, loftförum skráðum í 
erlendu riki þar sem yfirlýstur tilgangur flugsins er i þágu erlends rikis, óskráðum 
ómönnuðum ríkisloftförum og loftförum opinberra aðila sem sinna þjónustu í almannaþágu 
eða skyldum á ábyrgð íslenska ríkisins í ríkisflugi heimil för og flutningur hergagna og- 
herv&pna um íslenskt yfirráðasvœði, sbr. þó 111. gr., enda hafi ráðherra veitt heimild i 
samrœmi við 24. gr.

Rcoherra stm fer meó vam 'mél -er he inilt aö veita undanþágu frá 1. og 2. mgr. enda sé- 
þeirn-ski'vróum funnœgt semmtöherra som-fer me& vamarmál kveour á um í reglugero, sbr. 
þó-l-lH-gr- Ráðherra sem fer með varnarmál er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvœói um 
framkvœmd þessarar greinar, þm.t. um skilgreiningu hergagna. skilyrði fyrir heimild, 
framkvœmd flutnings, geymslu, eftirlit, umsóknir og umsóknargögn, undanþágur frá banni 
slw. 1. og 2. mgr., sbr. þó 111. gr., skilyrði fyrir undanþágum og bann við flutningi annars 
varnings en hergagna til að halda uppi allsherjarreglu og öryggi

I frumvarpinu er lagt til að orðinu hervopn verði bætt við til samræmis við leiðbeiningarefni EASA 
og vísað til þess að ekki sé til að dreifa almennri skilgreiningu á því hvað teljast vera hergögn. 
Hugtakið hergögn hefur aftur á móti verið ítarlega skilgreint í reglugerð nr. 464/2019 um flutning 



hergagna með loftförum. Að mati utanríkisráðuneytið nær hugtakið hergögn jafnt yfír ýmis gögn sem 
notuð eru í hemaðarlegum tilgangi og vopn sem notuð em í hemaðarlegum tilgangi. Þannig er óþarft 
að bæta við orðinu hervopn og er lagt til að fyrirsögn ákvæðisins verði breytt í hergagnaflutningar, 
enda fjallar ákvæðið um flutning hergagna.

Til samræmis við breytingartillögu á 24. gr. frumvarpsins er lagt til að ríkisloftför og loftför skráð í 
erlendu ríki þar sem yfírlýstur tilgangur flugsins er í þágu erlends ríkis verði undanþegin frá sérstakri 
heimild til hergagnaflutninga. Til viðbótar við einföldun á stjómsýslu má nefna að eftirlit með farmi 
ríkisloftfara getur verið vandasamt með hliðsjón af friðhelgi og úrlendisrétti.

Þá er lagt til að 4. mgr. 112. gr. verði reglugerðarheimild fyrir þann ráðherra sem fer með vamarmál. I 
frumvarpinu er reglugerðarheimild varðandi hergagnaflutninga í 115. gr. sem veldur óvissu um hvort 
ráðherra sem fer með vamarmál eða innviðaráðherra setji reglugerðina. Breytingartillagan felur því 
fyrst og fremst í sér tilfærslu en auk þess er atriðum sem heimilt er að kveða á um í reglugerð 
samkvæmt gildandi lögum bætt við reglugerðarákvæðið til að reglugerð nr. 464/2019 haldi lagastoð 
sinni að öllu leyti.

Loks er lagt til að lokamálsliður 1. mgr. 113. gr sem. og s-liður 1. mgr. 115. gr. verði felldir brott til 
samræmis við tilfærslur í framangreindum breytingartillögur.

Utanríkisráðuneytið hafði áður sent inn umsögn um frumvarpið er það var lagt fram á 151. 
löggjafarþingi. Sú umsögn snéri að þáverandi 188. gr. frumvarpsins sem fjallaði um heimild til gerðar 
samninga á vettvangi loftferða við önnur ríki og var unnin í góðu samráði við þáverandi samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneyti. Sú grein hefur verið felld úr frumvarpinu. Utanríkisráðuneytið verður 
áfram með fyrirsvar og ábyrgð loftferðarsamninga, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 39/1971 um 
utanríkisþjónustu og f-Hð 2. tölul. 12. gr. forsetaúrskurðar nr. 6/2022 um skiptingu stjómarmálefna 
milli ráðuneyta í Stjómarráði íslands. Loftferðarsamningar verða sem aðrir milliríkjasamninga áfram 
gerðir í nánu og góðu samstarfí við önnur ráðuneyti, í tilviki loftferðarsamninga við innviðaráðuneyti.
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