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Efni: Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2023 (1. mál) 

 

 

Icelandair ehf. þakkar fyrir að fá tækifæri til þess að senda umsögn um frumvarp til fjárlaga 

fyrir árið 2023 („frumvarpið“). Félagið hefur yfirfarið frumvarpið með áherslu á áhrif þess á 

íslenska ferðaþjónustu og þá helst samkeppnishæfni íslenskra flugrekenda og Íslands sem 

áfangastaðar. Gerð er grein fyrir helstu athugasemdum Icelandair við efni frumvarpsins hér að 

neðan.  

 

Varaflugvallagjald dregur úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar 

Samkvæmt frumvarpinu er áætlað að innviðaráðherra muni leggja fram frumvarp til nýrra laga 

um uppbyggingu og rekstur flugvalla og veitingu flugleiðsöguþjónustu þar sem lagt verður á 

varaflugvallagjald. Nánari útfærsla liggur ekki fyrir en áætlaðar tekjur af nýju 

varaflugvallargjaldi eru áætlaðar 1,4 milljarðar króna á árinu 2023.  

 

Líkt og Icelandair hefur áður bent á þá væri það æskilegt með tilliti til flugöryggissjónarmiða 

að bæta aðstöðu varaflugvalla fyrir Keflavíkurflugvöll hér á landi og væri hentugast að slík 

uppbygging myndi fara fram á Egilsstaðaflugvelli. Heppilegast og hagkvæmast væri að byggja 

akstursbraut við hlið flugbrauta þar en það myndi uppfylla allar þarfir alþjóðaflugsins hvað 

varðar varaflugvelli fyrir Keflavíkurflugvöll. 

 

Icelandair leggst hins vegar gegn því að slík uppbygging yrði fjármögnuð með álagningu 

sérstaks gjalds á þá flugrekendur sem fljúga til og frá Keflavíkurflugvelli. Jafnframt væri það 

mjög varhugavert ef nauðsynleg uppbygging á Keflavíkurflugvelli yrði látin sitja á hakanum í 

því skyni að forgangsraða verkefnum í þágu uppbyggingar annarra flugvalla. 

 

Verði farin sú leið að leggja á sérstakt varaflugvallagjald vegna allra flugferða til og frá Íslandi 

er ljóst að slík gjaldtaka hefði veruleg neikvæð áhrif á Icelandair og aðra íslenska flugrekendur. 

Gjaldið myndi skaða samkeppnishæfni þeirra á markaði fyrir flug milli Evrópu og Norður-

Ameríku. 
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Þá eru einnig taldar líkur á því að slík gjaldtaka samræmist ekki regluverki EES um gjaldtöku 

á flugvöllum. ESA hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að varaflugvallagjald standist ekki 

kröfur EES samningsins um jafnræði á þremur sviðum: a) innanlandsfarþega og 

millilandafarþega, b) viðkomufarþega annars vegar og þeirra sem komu og fóru vegna dvalar á 

Íslandi hins vegar og c) farþegaflugs og vöruflutningaflugs. Þá varpaði ESA fram sem 

athugunarefni hvort ríkisstyrkjareglur hefðu verið brotnar vegna þess að varaflugvallargjald er 

ekki tekið af vöruflutningum. Þá hefur framkvæmdastjórn EB einnig ítrekað höfðað mál gegn 

aðildarríkjum sínum vegna meints ójafnræðis í skattheimtu, s.s. milli millilandafarþega til 

þriðju ríkja og flugs milli einstakra aðildarríkja Evrópubandalagsins. 

 

Forsenda þess að hægt sé að bjóða upp á samkeppnishæft flug yfir Norður-Atlantshafið, með 

millilendingu á Íslandi, er m.a. að ekki verði enn dýrara að framkvæma slík flug vegna aukinnar 

gjaldtöku sem leggst ekki á þá flugrekendur sem fljúga beint yfir hafið án viðkomu hér á landi. 

Mikið framboð er af beinu flugi á milli áfangastaða Icelandair í Evrópu og Norður-Ameríku, 

þar sem ekki er millilent í Keflavík. Þessar flugleiðir hafa þegar ákveðið samkeppnisforskot, 

m.a. vegna skemmri ferðatíma. Það er því mikilvægt að tengingar á Keflavíkurflugvelli gangi 

greiðlega fyrir sig ef farþegar eiga að líta á slík tengiflug sem raunhæfan valkost, borið saman 

við beint flug.  

 

Stækkun þessa viðskiptamannahóps helst í hendur við fjölgun ferðamanna til Íslands því 

fjölgun tengifarþega Icelandair í Keflavík gerir félaginu kleift að gera fleirum fært að ferðast til 

Íslands. Þannig er hægt að bjóða upp á aukna tíðni flugs sem og flug til fleiri áfangastaða og 

þannig auka fjölda ferðamanna hér á landi. Það er því mjög mikilvægt að uppbyggingin á 

Keflavíkurflugvelli haldi áfram, til að tryggja að aðstæður á flugvellinum séu í samræmi við 

farþegafjölda.  

 

Það er stefna Icelandair til langs tíma að auka flugtíðni með sjálfbærum vexti á þessum markaði. 

Til að svo verði þurfa innviðir og rekstaraumhverfi þó að vera með fullnægjandi hætti. 

Samkeppnishæfni flugrekstrar á Íslandi skiptir öllu máli í því samhengi. Þá ber að nefna að 

flugrekendur sem fljúga beint á milli Evrópu og Norður-Ameríku nota íslenska flugvelli sem 

varaflugvelli á sínum flugleiðum. Miðað við þau áform sem fram koma í fjárlagafrumvarpinu 

myndu einungis flugrekendur sem fljúga til og frá Íslandi greiða fyrir uppbyggingu 

varaflugvalla en ekki þeir sem lenda utan Íslands.  

 

Icelandair ítrekar því mikilvægi þess að íslenskir flugrekendur verði ekki látnir bera kostnaðinn 

af uppbyggingu flugvalla utan Keflavíkurflugvallar og að nauðsynlegri uppbyggingu á 

Keflavíkurflugvelli verði haldið áfram. Í þessu sambandi fara hagsmunir flugrekenda og 

íslenska ríkisins saman enda hafa báðir aðilar hag af því að viðhalda öflugum flugsamgöngum 

og ferðamannastraumi til landsins sem leiðir til aukinna útflutningstekna. Þar að auki er svigrúm 

flugrekenda til að taka á sig auknar byrðar í formi varaflugvallagjalds nánast ekkert um þessar 

mundir enda liggur fyrir að miklar hækkanir verða á helstu kostnaðarliðum á næstu misserum.  
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Hækkanir gjalda sem hafa áhrif á ferðamenn 

Í frumvarpinu er mælt fyrir um hækkun ýmissa gjalda sem renna til ríkisins, til að mynda 

áfengisgjalds, tóbaksgjalds og eldsneytisgjalds. Ljóst er að ferðamenn á Íslandi munu finna fyrir 

hækkun þessara gjalda í formi hærra verðlags og mun Ísland því verða enn dýrari áfangastaður 

en ella. Þetta er til þess fallið að draga úr samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar enda 

hefur landið nú þegar orð á sér fyrir hátt verðlag sem er letjandi fyrir ferðamenn þegar kemur 

að skipulagningu ferðalaga til Íslands.  

 

Icelandair skilur vel þá afstöðu stjórnvalda að sækja þurfi tekjur frá ferðamönnum í því skyni 

að tryggja uppbyggingu innviða í ferðaþjónustu. Slík skattheimta mun hins vegar snúast upp í 

andhverfu sína ef hún verður til þess að skerða samkeppnishæfni Íslands sem ferðamannastaðar 

og þar með skila færri ferðamönnum til landsins. Þrátt fyrir að um sé að ræða vel efnaða 

ferðamenn þá er fljótt að spyrjast út ef verðlag á Íslandi er með þeim hætti að verð séu langt 

umfram gæði. Ef ferðamenn þurfa til að mynda að yfirborga fyrir máltíðir og bílaleigubíla þá 

verða aðrir áfangastaðir fljótt meira aðlaðandi. Auðvelt er að sýna fram á að nú þegar eru tekjur 

ríkisins af ferðamönnum með óbeinum sköttum og aukinni veltu í hagkerfinu langt umfram 

kostnað við viðhald og styrkingu nauðsynlegra innviða. Þarna eru varaflugvellir ekki 

undanskildir. 

 

 

Tekjuöflun, álagsstýring og langtímamarkmið geta farið saman 

Það eru hins vegar til aðrar leiðir færar til tekjuöflunar af ferðaþjónustu, án þess að ofbjóða 

ferðamönnum með háu verðlagi. Það er til að mynda vel þekkt á öðrum áfangastöðum að greitt 

sé fyrir afnot af bílastæðum og aðgang að ferðamannastöðum. Hægt væri að nýta slíkar leiðir 

til þess að bæði fá viðbótartekjur og stýra álagi, bæði á milli landshluta og árstíða. 

 

Þarna væri jafnframt um að ræða gjöld sem ferðamenn sætta sig vel við að borga enda í 

samræmi við það sem þekkist annars staðar. Þau væru því ekki letjandi á sama hátt og mun 

hærra verðlag en á öðrum áfangastöðum sem ekki verður réttlætt með auknum gæðum. 

Icelandair er tilbúið til samráðs við stjórnvöld um frekari útfærslu á skynsamlegri gjaldtöku 

sem einnig gæti nýst sem álagsstýring. Greinin er mjög næm fyrir samkeppnishamlandi áhrifum 

og útfæra þarf gjaldtöku til langs tíma. 

 

Til viðbótar leggst Icelandair gegn því að áfengis- og tóbaksgjald verði hækkað í tollfrjálsum 

verslunum, en samkvæmt frumvarpinu stendur til að áfengisgjald sem lagt er á söluna fari úr 

10% í 25% og tóbaksgjald úr 40% í 50%. Þarna er um að ræða söluvörur sem eru mikilvægar 

fyrir tekjuöflun á Keflavíkurflugvelli enda þekkt að mikil sala er á áfengi og tóbaki í 

komuverslun fríhafnarinnar. 

 

Afleiðing þessara hækkana er ósamkeppnishæft verðlag og því líklegt að salan muni færast í 

auknum mæli yfir til fríhafnar á brottfararflugvelli. Þessi tekjuskerðing hjá Isavia mun 

fyrirsjáanlega leiða til þess að hækka þurfi flugtengdar tekjur (sem myndi leggjast á farþega 
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með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á flugrekendur), draga úr þjónustu eða fresta 

framtíðaruppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Þá mun hækkun á gjöldum í fríhöfninni fela í sér 

meiri flutning tollfrjáls varnings í farþegarými til Íslands sem er mjög neikvæð þróun. Þetta 

mun í fyrsta lagi auka þyngd flugvéla og kolefnisspor og í öðru lagi auka umfang handfarangurs 

sem nú þegar skapar vandamál.  

 

Síðasta sumar var tveggja ára ferðaþörf að leysast úr læðingi og margir höfðu safnað upp 

ferðasjóðum á tíma Covid-19 faraldursins. Þetta verður ekki staðan á næsta ári enda hafa 

ferðasjóðir verið tæmdir og verðbólga mikil á öllum mörkuðum. Það væri því vænlegra fyrir 

ríkissjóðs að lækka frekar gjöld sem snúa að ferðamönnum og auka þar með eftirspurn eftir 

ferðalögum til Íslands.   

 

Í ljósi alls ofangreinds telur Icelandair að hækkanir á þeim gjöldum sem um ræðir muni ekki 

skila sér í auknum tekjum til ríkissjóðs enda eru hækkanirnar til þess fallnar að draga úr 

eftirspurn. Þær munu hafa neikvæð áhrif til langs tíma. 

 

 

Loftbrú 

Icelandair fagnar því að lagt sé til að auka framlag til Loftbrúar um 350 milljónir króna á árinu 

2023 sem niðurgreiðir ferðir fyrir íbúa með lögheimili fjarri höfuðborgarsvæðinu. Loftbrúin 

hefur stuðlað að auknu aðgengi að innanlandsflugi fyrir fólk á landsbyggðinni og þar með aukið 

eftirspurn eftir þjónustunni. 

 

Icelandair mun gera það sem í valdi félagsins stendur til þess að bæta þjónustuna fyrir þennan 

viðskiptamannahóp og koma til móts við þarfir farþega. Félagið tekur það hlutverk sitt 

alvarlega; að tengja saman höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina með flugsamgöngum og mun 

ekki láta sitt eftir liggja til að tryggja að Loftbrúin nýtist sem allra best fyrir landsmenn fjarri 

höfuðborgarsvæðinu.  

 

 

Samantekt 

Samandregið eru athugasemdir Icelandair við frumvarpið eftirfarandi: 

 

• Hugmyndum um álagningu varaflugvallagjalds er mótmælt enda felur gjaldtakan í sér 

mismunun á milli flugrekenda sem fljúga með tengifarþega yfir Norður-Atlantshafið út 

frá því hvort flogið sé með viðkomu á Íslandi eða ekki. Gjaldið dregur úr 

samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar. 

• Eðlilegt er að hluti þeirra skatttekna, sem rekja má til flug- og ferðaþjónustufyrirtækja 

undanfarin ár, verði notaðar í þeim tilgangi að styrkja innviði ferðaþjónustunnar, til að 

mynda hvað varðar uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli sem og uppbyggingu 

varaflugvalla.  
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• Lagt er til að horfið verði frá áformum um hækkun áfengisgjalds, tóbaksgjalds og 

eldsneytisgjalds sem og áformum um hækkanir á áfengis- og tóbaksgjaldi í tollfrjálsum 

verslunum.  

• Gjaldtaka gagnvart ferðamönnum ætti að nýtast allt í senn til tekjuöflunar, 

álagsstýringar og dreifingar þeirra landið um kring. 

 

Icelandair leggur til að tekið verði tillit til fyrrgreindra athugasemda við þinglega meðferð 

frumvarpsins og lýsir sig reiðubúið til samráðs.  

 

 

 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Icelandair ehf. 

 

 

 

 

Bogi Nils Bogason 

Forstjóri 


