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Efni: Athugasemdir embættis Lögreglustjóra á Norðurlandi eystra við frumvarp til laga um 
loftferðir. 152. Löggjafarþing 2021-2022. Þingskjal 188 - 186. Mál. Stjórnarfrumvarp.

Athugasemdir þessar eru sendar af hálfu embættis Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra og 
lúta að leit og björgun.

Í frumvarpi til laga um loftferðir sem liggur fyrir Alþingi fjallar kafli XIX. um leit, aðstoð og 
björgun. Í ákvæði 222. gr. laganna er kveðið á um leit og björgun og er 1. mgr. ákvæðisins 
svohljóðandi:

222. gr.
Leit og Ljöigun.

Á leitar- og björgunarsvæði Íslands, eins og það er skilgreint á hverjum tíma, er stjórnun 
leitar og aðstoð við loftför og björgun mannslífa í höndum lögreglu á landi og 
Landhelgisgæslu Íslands á hafi. Sama á við ef um er að ræða tæki eða hluti sem farið 
geta um loftið en eru ekki loftför. Landhelgisgæsla Íslands fer einnig með samhæfingu 
allra tiltækra björgunaraðila á og yfir hafi, þ.m.t. samstarf við erlend ríki og erlendar 
björgunarstjórnstöðvar. Lögreglu og Landhelgisgæslu Íslands er heimilt að fela öðrum 
aðilum leit, aðstoð og björgun að hluta eða öllu leyti.

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra lýsir sig sammála orðalagi ákvæðisins og telur það ná vel 
utan um það hvernig málum er háttað við leit og björgun á Íslandi og við Íslandsstrendur. 
Embættið telur það Í samræmi við lög, reglugerðir og gildandi framkvæmd.

Í umsögn Landhelgisgæslunnar um frumvarp til laga um loftferðir frá 4. febrúar sl. leggur LHG 
til breytingar á ákvæðinu. Embættið telur hins vegar ekki tilefni til breytinga á ákvæðinu enda 
þyrfti slík breyting á skipulagi leitar og björgunar frekari umræðu og undirbúning auk þess sem 
slík breyting kallar á breytingu á fleiri lögum og reglugerðum. Þar á meðal lögreglulögum nr. 
90/1996 og lögum um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006. Tekið er undir með 
Landhelgisgæslu Íslands um að mikilvægt er að ekki leiki vafi á því hver beri ábyrgð á stjórnun 
aðgerða þegar neyð vofir yfir.

Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra beinir því til Umhverfis- og samgöngunefndar að gera 
ekki breytingar á ákvæði 222. gr. frumvarpsins enda þykir það ná vel utan um gildandi verklag 
við leit og björgun og skilin á milli hafs og lands og stjórnendur aðgerða.

Virðingarfyllst, 

Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri.
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