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Viðbótarumsögn um 186. þingmál - frumvarp til laga um loftferðir

Embætti ríkislögreglustjóra vill koma á framfæri viðbótar ábendingu frá fyrri umsögn 

dags. 4. febrúar 2022 er varðar ákvæði 222. gr. frumvarpsins um leit og björgun.

Embættið tekur undir það sem fram kemur í ákvæðinu. Samkvæmt greinargerð er lagt til 

að Landhelgisgæsla íslands fari með stjórnun leitar og aðstoð við loftför, tæki og hluti 

sem farið geta um loftið en eru ekki loftför, björgun mannslífa, sem og samhæfingu allra 

tiltækra björgunaraðila á og yfir hafi en lögregla fari með sambærilegt hlutverk á landi.

Framangreint fyrirkomulag er að mati embættisins vel til þess fallið að skýra 

verkaskiptingu og ábyrgð allra hlutaðeigandi og að leit að loftfari sé með eins líkum hætti 

og aðrar leitar aðgerðir sem unnið er að og er kveðið á um t.d. í lögreglulögum. í því er 

samstarf þeirra aðila sem fara með stjórn, samhæfmgu og tæknilega stjórn eigin liðsafla, 

grundvallaratriði til að ná árangir við slíkar aðgerðir.

I þessu samhengi er vísað til 8. mgr. 6. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 þar sem segir að 

lögreglustjórar fari með yfírstjórn leitar- og björgunaraðgerða á landi. Er framangreint 

ákvæði þannig í samræmi við ákvæði lögreglulaga og er til þess fallið að skýra þá 

framkvæmd sem kveðið er á um í öðrum lögum. Mikilvægt er að ákvæði laga séu 

samhljóma að þessu leiti og er annað til þess fallið að valda óskýrleika í verkefnum og 

stjórn aðgerða. Við leit og björgun er það grundvallaratriði að hlutverk og verkefni hvers 

og eins séu skýr en óskýr löggjöf er til þess fallin að valda misskilningi og leiðir til 

óskýrrar verkaskiptingar, sem og ábyrgðar sem aftur kemur niður á þeim aðgerðum sem 

þarf að setja í gang.
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Samkvæmt lögreglulögum fara lögreglustjórar þannig með stjórn leitar og björgunar í 

sínum umdæmum og Landhelgisgæslan á hafínu. Rannsóknarheimildir lögreglu skipta 

miklu við öflun gagna sem vísað geta á týnt loftfar. Samstarf þessara aðila hefur verið gott 

og árangursríkt. Því er mikilvægt að þetta sé fest í lög með þeim hætti sem lagt er til í 

frumvarpinu.

Hlutverk samhæfingar- og stjórnstöðvar er mikilvægt og þar færi fram nauðsynleg 

samhæfing og miðlun upplýsinga sem aflað er við skipulagningu leitar. Ef leit og björgun 

er á hafinu fer Landhelgisgæslan með samhæfingarstjórn en ef leit og björgun er á landi 

fer ríkislögreglustjóri með samhæfingarstjórnina. Þar er öllum upplýsingum miðlað til 

aðgerðastjórna í lögregluumdæmum þar sem bein stjórn leitaraðgerða fer fram. Hver aðili 

sem tekur þátt í aðgerðum fer með tæknilega stjórn síns liðsafla og skal honum beitt þar 

sem hann gagnast mest hverju sinni. Ef ágreiningur skapast við hvernig tilteknum 

sérhæfðum björgum skal beitt sker samhæfingar- og stjórnstöð þar um.

Framangreint fyrirkomulag er lögfest í 12. gr. iaga um almannavarnir nr. 82/2008 þar sem 

kveðið er á um hlutverk samhæfingar- og stjórnstöðvar. í samhæfingar- og stjórnstöð fer 

fram samhæfing og yfirstjórn almannavarnaaðgerða með hliðsjón af almannavarnastigi og 

viðeigandi viðbragðsáætlun. I ákvæðinu segir að þar geti einnig farið fram samhæfing 

hvers kyns aðgerða við leit og björgun á landi, sjó og í lofti eða viðbragða við 

hættuástandi þótt ekki hafi verið lýst yfir almannavarnaástandi. Aftur er kveðið á um þetta 

í 13. gr. almannavarnalaga þar sem segir að samhæfingar- og stjórnstöð skuli virkjuð 

þegar nauðsyn krefst að mati þeirra sem koma að stjórn leitar, björgunar eða viðbragða 

við hættuástandi.

Þá vill embætti ríkislögreglustjóra benda á og leggja áherslu á að flugrekstraraðilum verði 

gert skylt að tilkynna nýja áfangastaði utan EES/EFTA svæðisins með minnst þriggja 

mánaða fyrirvara.

Með aðild Islands að Schengen svæðinu eru lagðar á herðar íslenskra löggæsluyfirvalda 

alþjóðlegar skuldbindingar um framkvæmd landamæravörslu og landamæraeftirlits. Að 

mati ríkislögreglustjóra er það nauðsynlegt að tryggt sé að þegar flug á nýja áfangastaði 

utan EES/EFTA svæðisins hefjist að þá liggi fullnægjandi áhættumat fyrir, þannig að 

hægt sé að tryggja að viðkomandi lögregluembætti hafi tækifæri á að greina 

mannaflaþörf, undirbúa þjálfun starfsmanna með tilliti til áhættumats sem og tryggja að 

fullnægjandi tækjabúnaður sé til staðar. Aður en flug hefst þarf auk þess að vera búið að 
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tryggja að áhafna- og farþegalistar berist með fullnægjandi hætti og búið að sé að tengja 

flugflytjendur við viðeigandi vefgáttir nýju Schengen-upplýsingakerfanna. Er það mat 

löggæslunnar að það taki að lámarki þrjá mánuði að koma á slíkum tengingum.

F.h. embættis
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