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1.0 Bakhjarl og varðhundur 
 

 

 

 

 

Pétur K. Maack 
flugmálastjóri 

 

Í kjölfar bankahrunsins á Íslandi hefur 
mikið verið rætt um starfsemi eftirlits-
stofnana og mikilvægi þeirra. Flugmála-
stjórn Íslands fer með stjórnsýslu og eftirlit 
á sviði loftferða og er því bæði bakhjarl 
þeirra sem stunda flug og varðhundur 
almennings gagnvart þeim og starfsemi 
þeirra. Þetta fer ágætlega saman í flugmál-
um þótt á öðrum sviðum, t.d. hvað varðar 
fjármálastarfsemi, séu vissulega uppi 
efasemdir um að slíkt sé heppilegt og 
varðhundshlutverkið eigi að vera eina 
hlutverk eftirlitsstofnunar. 

Ástæða þess að Flugmálastjórn getur bæði 
verið bakhjarl og varðhundur í þessum 
skilningi er sú að það heimilda- og 
eftirlitskerfi sem komið hefur verið á í flugi 
til að tryggja öryggi er háþróað og 
alþjóðlegt. Engin önnur grein samgangna 
hefur náð jafngóðum árangri í að tryggja 
öryggi. Í ýmsum atvinnugreinum er horft 
til aðferðafræði í flugi til að ná betri tökum 
á öryggismálum.  

 

1.1 Aðferðafræði fyrir eftirlitskerfi 
í flugi 
Meginstoðir heimilda- og eftirlitskerfis í 
flugi eru eftirfarandi: 

Nær allir þættir flugstarfsemi eru óheimilir 
hafi flugrekendur ekki til þeirra sérstakar 
heimildir. Viðkomandi verður að sýna fram 
á að hann uppfylli tilteknar kröfur til að 
geta fengið heimildina, hvort sem hún 
varðar ákveðið og sérhæft starf í fluggeir-
anum, rekstur flugfélags, leyfi til viðhalds 
flugvéla og svo mætti lengi telja. 

Viðmið og kröfur til að fá heimildir eru 
afar nákvæmar og á ýmsum stigum, í lög-
um, reglugerðum, stöðlum og leiðbein-
ingarefni. Nánast öll viðmið eru alþjóðleg. 

Þegar viðkomandi hefur lagt fram gögn og 
ósk um heimild hefst vottunarferli, mis-
munandi að umfangi. Gögn með umsókn 
um flugrekstrarleyfi geta verið mörg 
hundruð blaðsíður og nokkurra mánaða 
úttektar þörf. Á hinn bóginn tekur aðeins 
nokkrar klukkustundir að gefa út atvinnu-
flugmannsskírteini enda öll gögn sem til 
þess þarf frá vottuðum aðilum. 

Ekki nægir að viðkomandi sýni í upphafi 
fram á að hann uppfylli kröfur til tiltek-
innar heimildar. Hann verður alltaf að vera 
fær um að sýna fram á að skilyrði fyrir 
heimildinni séu fyrir hendi. Gott dæmi um 
þetta er að atvinnuflugmenn verða að fara í 
hæfnipróf á sex mánaða fresti. 

„Sönnunarbyrði“ er öfug hvað heimildir 
varðar, þ.e. viðkomandi verður að geta sýnt 
fram á að hann uppfylli kröfurnar. Það er 
ekki hlutverk stofnunarinnar að sýna fram 
á að hann geri það ekki. Ef um er að ræða 
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meint brot á lögum eða reglugerðum liggur 
sönnunarbyrðin þó hjá stofnuninni.  

Á Íslandi er meginreglan sú að þeir sem 
hafa heimildir til atvinnurekstrar í flugi 
greiða allan kostnað fyrir heimildaveitingar 
og eftirlit, þ.m.t. allan eftirlitskostnað við 
starfsstöðvar á erlendri grundu. 

Í þessu liggur e.t.v. mestur munur á 
Flugmálastjórn Íslands og ýmsum öðrum 
eftirlitsstofnunum. Áhersla er lögð á að 
sýnt sé fram á, áður en lagt er í hann eða 
starfsemi haldið áfram, að allar kröfur hafi 
verið uppfylltar – en ekki athugað eftir á 
hvort þær voru það og refsað fyrir slíkt 
athæfi ef svo reynist ekki hafa verið. Kærur 
sem stofnunin hefur lagt fram síðustu 10 
árin má telja á fingrum annarrar handar en 
á sama tíma hafa verið skráð mörg hundruð 
frávik í úttektum á starfsemi þar sem 
skýringa og leiðréttinga er krafist. Varð-
hundurinn fylgist því fyrst og fremst með 
því að skilyrði fyrir heimildinni og 
starfseminni séu stöðugt fyrir hendi og 
krefst tillagna frá viðkomandi um hvernig 
skuli brugðist við og hvað hann muni gera 
svo að frávikið endurtaki sig ekki. Ef um er 
að ræða frávik sem talin eru ógna flug-
öryggi eru heimildir dregnar til baka þar til 
þau hafa verið leiðrétt. Stofnunin hefur 
einnig vald til að gefa bein fyrirmæli um 
rekstur viðkomandi þar til greitt hefur verið 
úr málinu. Slíkt er afar sjaldgæft, aðeins 
örfá tilvik á undanförnum árum. 

 

1.2 Tilkynningar um flugatvik 
Þá eru ónefndar tilkynningar um frávik í 
flugi sem stofnunin fær frá þeim sem starfa 
í greininni eða stunda flug sér til ánægju. 
Þar er stofnunin svo sannarlega í hlutverki 
bakhjarls, safnar saman upplýsingum, 

greinir þær og notar til að skipuleggja 
áherslur í eftirliti sínu og skoðunum. Flug-
málastjórn fékk 766 slíkar tilkynningar árið 
2008 og hefur þeim fjölgað úr rúmum 500 
frá árinu 2006. Til að tilkynningar sem 
þessar berist stofnuninni er grundvallar-
atriði að þeir sem starfa í flugi hafi áhuga á 
að bæta flugöryggi. Tilkynni þeir um atvik 
sem varða þá sjálfa er það refsilaust nema 
um sé að ræða skýlaust brot á grundvallar-
reglum eða vítavert gáleysi. Fjölgun 
tilkynninga er því ekki merki um hnignun 
flugöryggis heldur vísbending um áhuga 
þeirra sem að flugmálum starfa á bættu 
flugöryggi. 

 

1.3 Hver gætir varðanna? 
Á sama hátt og flugrekendur lúta formlegu 
gæðastjórnunar- og öryggiskerfi verður 
Flugmálastjórn Íslands að gera grein fyrir 
heimildaveitingum sínum og eftirliti 
gagnvart alþjóðlegum stofnunum eins og 
Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) og 
Alþjóðaflugmálastofnuninni (ICAO). Full-
trúar EASA koma reglulega til Íslands til 
að fara yfir alla starfsemi Flugmálastjórnar 
Íslands hvað varðar lofthæfimál. Á næstu 
árum verða flugrekstrarmál og þjálfunar- 
og skírteinamál jafnframt tekin út af EASA 
en fram til þessa hafa þau mál verið skoðuð 
af Flugöryggissamtökum Evrópu (JAA). 
Flugmálastjórn Íslands óskaði formlega 
eftir að stjórnsýslu- og öryggismál í flug-
leiðsögu væru tekin út af Eurocontrol þó 
svo að Ísland sé ekki aðili að þeirri stofnun. 
Flugöryggismál í flugleiðsögu og rekstri 
flugvalla munu hins vegar færast til EASA 
á næstu árum sem framvegis sér þá um 
úttekt á stofnuninni í þessum málaflokkum. 
Eftirlitsstofnun EFTA og ICAO hafa tekið 
út framkvæmd flugverndar hérlendis, svo 
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og eftirlit stofnunarinnar með henni. 
Bandarísk stjórnvöld og fulltrúar ECAC-
ríkjanna hafa einnig komið hingað til lands 
til að skoða framkvæmd flugverndar. 

Sérfræðingar Flugmálastjórnar hafa tekið 
þátt í úttektum sem þessum á flugmála-
stjórnum annarra ríkja og hafa þá verið 
hluti af úttektarteymi áðurnefndra stofnana. 
Hér er átt við sérfræðinga á sviði lofthæfi, 
flugrekstrar, flugvalla, flugverndar og flug-
leiðsögu. Í slíkum úttektum hafa sérfræð-
ingarnir öðlast víðtæka reynslu sem hefur 
skilað sér í eftirliti hérlendis. 

Eitt af því sem lögð er áhersla á í úttektum 
þessara alþjóðlegu stofnana er að reglur og 
kröfur hafi verið innleiddar og eftirlitinu 
sinni sjálfstæð og hæf stofnun sem hafi á 
að skipa nægilega mörgum vel menntuðum 
og þjálfuðum sérfræðingum. Að auki er 
skoðað hvernig eftirlit er framkvæmt og 
frávikum fylgt eftir. Ef stofnunin, og þar 
með ríkið, stenst ekki kröfur er gagnkvæm 
viðurkenning í hættu og í versta falli er 
tímabundið bann sett á allar eða tilteknar 
heimildir stofnunarinnar. Þar með er starf-
semi þeirra sem undir stofnunina heyra í 
uppnámi. Aðeins eitt dæmi er um svo 
afgerandi inngrip af hálfu ESB en það 
varðaði Búlgaríu og var aflétt í september 
2008.  

 

1.4 Hæf og sjálfstæð stofnun? 
 

Flugmálastjórn Íslands hefur komið 
ágætlega út úr framangreindum úttektum. 
Þó er á mörkunum að sérfræðingar og eftir-
litsmenn stofnunarinnar séu nægjanlega 
margir miðað við alþjóðakröfur og umfang 
flugstarfsemi á Íslandi.  

Hins vegar eru blikur á lofti hvað varðar 
túlkun EASA á sjálfstæði stofnunarinnar 
sem og varðandi eftirlit og vottun á 
flugleiðsögu hérlendis.  

Í nýlegri úttekt EASA á flugmálastjórn 
Noregs er gerð athugasemd við að faglegar 
ákvarðanir stofnunarinnar hafi verið 
kærðar stjórnsýslukæru til ráðuneytis 
samgangna og endanleg ákvörðun tekin 
þar. Samkvæmt EASA verður ráðuneytið 
annaðhvort að sýna fram á að það hafi yfir 
að ráða sérfræðingum á sviði öryggismála 
og sé 
þá 
hluti 
af 
úttektarferlinu eða flugmálastjórnin taki 
hina endanlegu stjórnvaldsákvörðun, enda 
hafi hún á að skipa sérfræðingum á öllum 
sviðum öryggismála í flugi. Sama á 
væntanlega við á Íslandi.  

Flugmálastjórn Íslands veitir Flugstoðum 
ohf. og Keflavíkurflugvelli ohf. starfsleyfi 
og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. 
Ákvarðanir stofnunarinnar gagnvart 
þessum rekstraraðilum flugleiðsögu-
þjónustu eru kæranlegar til samgöngu-
ráðuneytisins. Ráðuneytið gerir hins vegar 
þjónustusamning um flugleiðsöguþjónustu 
og rekstur flugvalla við þessi tvö opinberu 
hlutafélög. Ráðuneytið gæti því verið í 
þeirri stöðu að spara sér útgjöld í 
þjónustusamningi með því að úrskurða 
gegn Flugmálastjórn um ákvörðun hennar í 
flugöryggismálum.  

Nauðsynlegt er að sjálfstæði Flugmála-
stjórnar verði tryggt í þessum mála-
flokkum, e.t.v. með því að lögum um hana 
verði breytt í þá veru að ekki sé unnt að 
skjóta ákvörðun hennar hvað varðar faglegt 
mat í flugöryggismálum með stjórnsýslu-
kæru til samgönguráðuneytisins. Hins 



 
 

7

vegar yrði að vera fyrir hendi kæruleið 
hvað varðaði málsmeðferð og kröfu um 
endurupptöku. Þá yrði að tryggja að sömu 
sérfræðingar kæmu ekki að málinu og 
hugsanlega mætti krefjast þess að leitað 
væri álits EASA um hið faglega mat. 

 

1.5 Umfang flugrekstrar og 
eftirlits  
Stór loftför á skrá á Íslandi í lok ársins 
2008 voru 68. Þau voru flest í lok ársins 
2004 eða 92. Hér er um að ræða þotur og 
skrúfuþotur í rekstri hjá íslenskum flug-
rekendum. Til samanburðar er fjöldi slíkra 
loftfara á skrá í Bandaríkjunum um 9.000 
og miðað við höfðatölu er því slíkur rekstur 
hérlendis um sjö sinnum viðameiri en í 
Bandaríkjunum sem hefur þó verið nefnd 
mesta flugþjóð í heimi.  

Samkvæmt þjóðhagsreikningum árið 2006 
er framleiðsluuppgjör flugsamgangna um 
85 milljarðar króna og verðmæti 170.000 
klukkustunda í atvinnuflugi er líklega um 
100 milljarðar króna, miðað við núverandi 
samsetningu flugflotans. Þessu til viðbótar 
kemur rekstur flugleiðsöguþjónustu hér-
lendis þar sem veltan er rúmir 2 milljarðar 
króna og um 85% af tekjum af fluginu eru 
gjaldeyristekjur.  

Þótt heldur hafi dregið úr umfangi flug-
rekstrar íslenskra flugrekenda frá 2004 er 
þessi atvinnurekstur gríðarlega stór og 
mikilvægur í íslensku samfélagi. Útrásin er 
mikil þótt ekki sé saman að jafna við útrás 
bankanna á sínum tíma. 

Flugmálastjórn Íslands veitir allar heimildir 
sem þennan rekstur varða og fylgist með 
honum um allan heim. Hjá stofnuninni 
starfa um 40 manns og ef ekki kæmu til 
skýrar kröfur og viðmið og öflugt innra 

eftirlit þeirra sem stunda atvinnurekstur í 
flugi væri þörf á mun fjölmennari stofnun. 
Kostnaður við rekstur stofnunarinnar er um 
500 m.kr. á ári eða 0,5-1% af veltu 
flugsamgangna en að auki greiða flug-
rekendur allan ferðakostnað eftirlitsmanna 
stofnunarinnar til starfsstöðva þeirra 
erlendis. 

Gæta verður þess þótt nú kreppi að á 
ýmsum sviðum í íslensku þjóðfélagi að 
ekki sé þrengt svo að stofnuninni fjár-
hagslega að trúverðugleiki hennar sé dreg-
inn í efa. Að greiða um 1% af veltu fyrir 
góðan varðhund og bakhjarl er þjóðinni 
varla ofviða. 
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2.0 Skipurit og starfsmenn 
 

 

 

 

 

 

Í desember 2008 störfuðu 43 starfsmenn 
hjá Flugmálastjórn. Kynjahlutföll hjá stofn-
uninni eru nokkuð jöfn, konur eru 44% 
starfsmanna en karlar eru 56%. Þó hallar 
heldur á konurnar séu störfin flokkuð 
nánar, t.d. eru tvær deildir eingöngu skip-

aðar körlum og ein skipuð konum 
eingöngu.  

Hjá Flugmálastjórn er hvatt til jafnvægis 
milli vinnu og einkalífs og þar sem því 
verður við komið er gefinn möguleiki á 
sveigjanlegum vinnutíma. 
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Flestir starfsmenn stofnunarinnar sækja 
sértæka endurmenntun og þjálfun 
samkvæmt þjálfunaráætlun hvers og eins. 
Þá eru starfsmenn hvattir til að sýna 
frumkvæði og sækja sér fræðslu og 
endurmenntun á eigin vegum eins og 
kostur er og geta starfsmenn óskað eftir 
styrkjum frá stofnuninni til þess háttar 
náms.  

Vorið 2008 voru haldin tvö námskeið á 
vegum stofnunarinnar fyrir alla starfsmenn, 
annað fjallaði um árangursríka fundi og hitt 
um samskipti við viðskiptavini. Gerð var 
greining á vinnuumhverfi starfsmanna í 
haust og fenginn fyrirlesari til að ræða um 
áföll og líðan á erfiðum tímum.  

Sérfræðingur flugleiðsögu- og 
flugvallasviðs lauk fjarnámi frá EASTI 
(ICAO-ECAC European Aviation Security 
Training Institute) í febrúar 2008 og hlaut 
vottun sem „Aviation Security Manager“.  

Þá stóð Flugmálastjórn Íslands fyrir 
kynningu fyrir viðskiptavini sína á öryggis-
stjórnunarkerfum (Safety Management 
Systems, SMS) sem góður rómur var 
gerður að og er gert ráð fyrir nánari 
kynningu eða námskeiði um málefnið í 
framtíðinni.  

 

3.0 Flugöryggissvið 

 
Verkefni flugöryggissviðs árið 2008 
mörkuðust annars vegar af fremur stöðugu 
ástandi varðandi rekstur loftfara á vegum 
íslenskra flugrekenda, þrátt fyrir óstöðugt 
umhverfi og minnkandi eftirspurn á 
heimsvísu. Á hinn bóginn einkenndist árið 
af því að öryggiskröfur og reglugerðir taka 
nú talsverðum breytingum og verkefni 
Flugöryggissamtaka Evrópu (JAA) eru 
ýmist þegar komin að Rínarbökkum, til 
Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA), eða 
eru á leiðinni þangað.  

Kröfur sem unnið er eftir varðandi 
viðhaldsstöðvar, viðhaldsstjórnun og 
skírteini flugvéltækna eru nú þegar á 
vegum EASA og var innleiðing þeirra fest 
enn frekar í sessi. EASA hafði tilkynnt að á 
árinu væri fyrirhugað að birta drög að 
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nýjum reglugerðum varðandi flutningaflug 
(PART-OPS) og þjálfunar- og skírteinamál 
(PART-FCL). Þessi útgáfa tafðist þar sem 
vinna við undirbúning reyndist meiri en 
gert hafði verið ráð fyrir. Drög að 
reglugerðum varðandi skírteinamálin komu 
út í júní. Umsagnarfrestur var ítrekað 
framlengdur en rann loks út í febrúar 2009. 
Í árslok 2008 var hins vegar ljóst að drög 
að PART-OPS myndu ekki verða tilbúin á 
árinu. Gert er ráð fyrir að þessar 
reglugerðir taki gildi í aðildarríkjum EASA 
eigi síðar en í apríl 2012. 

Með tilliti til þessarar auknu starfsemi 
EASA var gerð breyting á grunnreglugerð 
hennar og ESB-ríki EASA innleiddu 
breytingu nr. 216/2008. Nokkur töf hefur 
orðið á innleiðingu þessarar reglugerðar á 
Íslandi og í Noregi með EES-samningnum 
þar sem unnið er að úrlausn ákvæða um 
sektir til fyrirtækja, sem Ísland og Noregur 
telja sig ekki geta afsalað sér til Evrópu-
sambandsins. 

Í lok árs 2007 kynnti Alþjóðaflugmála-
stofnunin (ICAO) nokkrar breytingar á 
viðaukum Chicago-samningsins hvað 
varðar kröfur um öryggisstjórnunarkerfi 
(SMS). Þessar kröfur verða formlega 
innleiddar með svipuðum hætti á Íslandi og 
í nágrannaríkjunum og munu þær 
breytingar felast í reglugerðum EASA, að 
flugleiðsöguþjónustu og flugvöllum undan-
skildum. Í þessu samhengi verður einnig 
unnið að áherslubreytingu í eftirliti sem 
verður skilgreint á formlegri hátt í 
svokallaðri flugöryggisáætlun (State Safety 
Program). Þar verður meira tillit tekið til 
frammistöðu einstakra fyrirtækja og er sú 
framsetning hluti af breytingunum sem 
kynntar voru af ICAO. 

Evrópusambandið gegnir enn hlutverki 
hvað viðkemur flugstarfsemi þó svo að 

EASA muni yfirtaka flest verkefni þess í 
framtíðinni. Þannig hefur ESB staðið fyrir 
innleiðingu á kröfum um flutningaflug til 
að flýta samræmingu milli Evrópuríkja á 
meðan beðið er eftir að PART-OPS frá 
EASA taki gildi. Þá hefur Evrópu-
sambandið einnig lagt þunga áherslu á 
skoðanir ríkja á erlendum loftförum, þ.e. 
svokallaðar SAFA-skoðanir (Safety 
Assessment of a Foreign Aircraft). 
Frammistaða íslenskra flugrekenda er ekki 
slæm í þessu samhengi en þó er mikilvægt 
að tryggja framfarir.  

ESB hefur ákveðið að fella útblástur í flugi 
undir reglugerð um losunarheimildir og 
halda áfram þróun á kröfum um 
tilkynningarskyldu flugatvika og gagna-
grunnsins ECCAIRS. Vottunar- og grein-
ingarstofa flugöryggissviðs fylgist náið 
með báðum þessum málaflokkum. 

Flugstundir voru samtals um 173.000 árið 
2008 og fækkaði um 10% frá fyrra ári, 
enda hafði þungum flugvélum á skrá 
fækkað nokkuð. Gríðarleg fjölgun 
flugstunda íslenskra loftfara á árunum 
2004-2007 hefur því hjaðnað nokkuð en 
fjöldi flugstunda er enn umtalsvert meiri en 
á tímabilinu 2000-2003 svo dæmi sé tekið. 

Starfsemi flugöryggissviðs er hefðbundin 
og snýst um flugrekstur, lofthæfi og skrá-
setningu loftfara, þjálfunar- og skírteina-
mál, tæknilegar vottanir og greiningu flug-
atvika. 
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3.1 Flugrekstur 
Auk hefðbundins eftirlits með flugrekstri 
var á árinu unnið hörðum höndum að inn-
leiðingu reglugerðar um flutningaflug 
samkvæmt EU-OPS og reglugerð um flug- 
og vinnutímamörk og hvíldartíma flug-
verja. Einnig var ný reglugerð um verkflug 
nokkurn veginn tilbúin í árslok. Þá var á 
árinu unnið að nýjum almannaflugsreglu-
gerðum fyrir flugvélar og þyrlur. 

Frá miðju ári 2008 þurftu flestir evrópskir 
flugrekendur að vinna eftir kröfum EU-
OPS en endanleg gildistaka hér á landi var 
í ársbyrjun 2009. 

Á árinu var endurskoðað verklag flug-
rekstrardeildar hvað varðar úttektir á 
flugrekendum með það að markmiði að 
gera úttektir markvissari og betri og er 
reynslan af nýju verklagi jákvæð. 

Á vormánuðum sendi flugöryggissvið 
úttektarmann á vegum EASA JAA/OPST í 
úttekt til Ungverjalands og er gert ráð fyrir 
að framhald verði á þátttöku sérfræðinga 
Flugmálastjórnar Íslands í þeim úttektum.  

Einn flugrekandi lagði inn flugrekstrarleyfi 
á árinu, City Star, og nýr flugrekandi, 
Þyrlufélagið, tók til starfa, en það fékk 
heimild til verkflugs. 

Deildarstjóri flugrekstrardeildar lét af 
störfum í mars og tók einn af sérfræðingum 
deildarinnar við daglegri stjórn hennar í 
samstarfi við framkvæmdastjóra flug-
öryggissviðs.  

 

3.2 Lofthæfimál 

 
Samfellt eftirlit með viðhaldi loftfara var 
að vanda kjarninn í lofthæfimálum auk 
fjölbreyttra verkefna við skráningu loftfara.  

Á árinu 2008 var haldið áfram við að 
innleiða kröfur EASA í lofthæfimálum. 
PART-M, PART-66 og PART-147 og þar 
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
nr. 2042/2003 með reglugerð nr. 206/2007 
sem tók að fullu gildi á Íslandi 28. 
september 2008 og þar á meðal krafan um 
lofthæfistaðfestingarskoðun (Airworthiness 
Review). Þetta felur í sér nokkra kerfis-
breytingu þar sem lofthæfivottorð hafa ekki 
lengur gildistíma en lofthæfistaðfestinga-
vottorð (Airworthiness Review Certificate) 
með gildistíma í 1 ár skulu gefin út fyrir 
loftför af fyrirtækjum sem hafa til þess 
heimild.  
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Fyrirtæki sem samþykkt eru samkvæmt G-
hluta Part M hafa sótt um samþykki til þess 
að gefa út lofthæfistaðfestingarvottorð og 
var Flugfélagi Íslands fyrst fyrirtækja veitt 
slíkt samþykki 4. ágúst 2008. ESB gaf út 
reglugerð nr. 1056/2008, um breytingu á 
reglugerð nr. 2042/2003, sem gerði 
mögulegt að fresta gildistöku Part M fyrir 
einkaflug og heimilaði útgáfu á þjóðar-
lofthæfistaðfestingarvottorði (National 
ARC). 

Á árinu sendi flugöryggissvið tvo 
eftirlitsmenn til þátttöku í úttektum EASA 
til Noregs og Tékklands.  

Tveggja daga fundur var haldinn á Íslandi í 
lok júní með umsjónaraðilum SAFA-
skoðana (Safety Assessment of a Foreign 
Aircraft) í hverju landi, en 42 aðildarríki 
taka þátt í samstarfinu og mættu um 40 
manns. Samhæfing þjóðanna, þróun 
SAFA-skoðana og skráning frávika var 
meginumfjöllunarefni fundarins. 

Ekki voru gefnar út nýjar heimildir til 
viðhaldsstöðva en ein heimild var veitt 
PART-M-fyrirtækinu Norðurflugi á árinu. Í 
árslok voru nokkrar umsóknir í farvatninu. 
Á árinu barst umsókn um skóla fyrir 
flugvéltækna samkvæmt PART-147 og er 
sú umsókn í vinnslu. 

Fjöldi loftfara á skrá í árslok 2008 var 406 
eða einu loftfari fleira en árið á undan. 
Stórum loftförum yfir 10 tonn að þyngd á 
skrá hefur þó fækkað um sex og munar þar 
mestu um fjórar vélar City Star Airlines 
ehf., en félagið hætti rekstri á árinu. Litlum 
vélum undir 5,7 tonnum á skrá hjá 
flugrekendum hefur fjölgað um fjórar. 

 

3.3 Þjálfunar- og skírteinamál 

 
Í lok mars var lokið við endurskoðun á 
reglugerð um skírteini. Fyrri reglugerð var 
orðin mjög umfangsmikil og var ákveðið 
að skipta henni upp í fimm reglugerðir 
(400-404/2008) með mismunandi efnis-
tökum þar sem reglugerð nr. 400/2008 er 
grunnreglugerð, einkum til að gera efnið 
aðgengilegra. Með þessu tóku gildi síðustu 
breytingar á JAR-FCL á Íslandi bæði hvað 
varðar flugvél og þyrlu sem og kröfur um 
heilbrigði. Í þessari útgáfu voru jafnframt 
innleiddar nýjar kröfur um skírteini flug-
umferðarstjóra sem byggjast á 
Evróputilskipun nr. 23/2006. Starfsfólk 
flugöryggissviðs sá að mestu um þýðingar 
á breytingum. 

Annar mikilvægur áfangi á árinu var að 
EASA gaf út drög að nýjum reglum PART-
FCL í byrjun júní. Í meginatriðum byggist 
textinn í drögunum á síðustu útgáfu JAR-
FCL en efnisskipan er þó önnur þar sem 
beinar kröfur til fyrirtækja eru settar fram í 
sérstakri reglugerð (PART-OR) sem og 
kröfur til flugmálayfirvalda (PART-AR). 
Sama efnisskipan sem er að kanadískri 
fyrirmynd mun eiga við um kröfur í 
flugrekstri og síðar í lofthæfimálum. 

Útgáfa skírteina var áþekk og á fyrra ári og 
voru t.d. gefin út 90 skírteini flugnema og 
85 ný einkaflugmannsskírteini á árinu. Þá 
jókst talsvert útgáfa á 1. fl. skírteinum 
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atvinnuflugmanna og athygli vekur að í 
árslok voru í gildi 471 skírteini atvinnu-
flugmanns 1. fl. á flugvél en 307 skírteini 
atvinnuflugmanna. Þetta skýrist af aukinni 
flugstarfsemi hin síðari ár og hafa 
flugmenn fengið 1. fl. skírteini mun yngri 
en áður tíðkaðist.  

Skírteini fyrir flugumferðarstjóra í Kosovo 
féllu úr gildi sem íslensk skírteini í árslok 
og lauk því ferli með staðfestingu á 
gögnum um útgáfu þeirra til nýrra yfir-
valda í Kosovo sem breyttu skírteinunum í 
innlend skírteini.  

Gefið var út leyfi til einkaflugmanns-
kennslu á þyrlu á árinu sem og leyfi fyrir 
skráðan flugskóla Keilis á Keflavíkur-
flugvelli. Þá lauk Landhelgisgæslan að 
mestu umsókn um tegundarskóla. 

Bókleg próf voru samtals 1.607 og fækkaði 
þeim aðeins milli ára. Heilbrigðisskoðanir 
voru 1.632 sem er svipað og undanfarin ár. 
Hluti þeirra fór fram í Kosovo.  

Fjölmargar eftirlitsferðir voru farnar vegna 
samþykkis á prófdómurum fyrir fjöl-
stjórnarloftför. Verkleg próf fyrir skírteini 
á minni flugvélar gengu vel fyrir sig á 
árinu. 

 

4.0 Tilkynning flugatvika  
Tilkynningar um flugatvik skipta miklu 
máli í flugstarfsemi. Framleiðsla á 
flugvélum og eftirlit með þeim er orðið það 
gott að alltaf verður erfiðara að gera betur. 
Samantektin, tölfræði og greining hennar 
segir okkur að helsta orsök flugslysa og 
flugatvika eru mannleg mistök, á einn eða 
annan hátt, og ætti tilkynning flugatvika og 
greining þeirra að gera okkur betur kleift 
að snúa á þennan mannlega galla og læra af 

mistökum. Þannig getum við aukið flug-
öryggi enn meir og ánægju allra þeirra sem 
flugsins njóta. 

Flugatvikum sem tilkynnt voru fjölgaði enn 
árið 2008. Ekkert bendir þó til þess að 
flugatvikum hafi fjölgað heldur má rekja 
fleiri tilkynningar til reglugerðar nr. 
53/2006 sem er bein innleiðing á tilskipun 
Evrópusambandsins nr. 42/2003/EC. 
Flugmálastjórn Íslands er bundið trúnaði 
samkvæmt lögum um loftferðir, nr. 
60/1998, og reglugerð nr. 53/2006. Ekki 
má nota tilkynningar um flugatvik sem 
sönnunargagn fyrir rétti eða til að refsa 
þeim sem tilkynnir. Eingöngu flugatvik 
sem verða vegna vítaverðs gáleysis, t.d. 
misnotkunar á áfengi og/eða lyfjum, og 
ásetningsbrot eru undanþegin þeim trúnaði. 
Einnig eru ákvæði í lögunum um verndun 
upplýsinga sem tilkynningaraðili lætur af 
hendi 

Flugatvikum fjölgaði um 39% á milli 
áranna 2007 og 2008. Munaði þar mest um 
tilkynningar Flugstoða, en formlegar 
tilkynningar frá fyrirtækinu hófust í byrjun 
árs 2008. Nú þegar eru þau gögn sem 
safnast hafa farin að styðja við eftirlits-
hlutverk Flugmálastjórnar Íslands þar sem 
þau beina eftirlitinu að þeim stöðum þar 
sem hægt er að gera betur. Þetta til-
kynningakerfi styðst við reglugerð nr. 
53/2006.  

Smám saman eru Evrópuþjóðirnar farnar 
að miðla tilkynntum flugatvikum inn í 
sameiginlegan gagnagrunn. Á fyrsta 
ársfjórðungi 2010 er vonast til að fyrstu 
tölurnar úr grunninum gefi mynd af ástandi 
flugmála í Evrópu auk þess að gera tiltæk 
víðtækari gögn til greininga á flugöryggi. 
Enn mun því líða nokkur tími þar til hægt 
verður að nýta þennan samevrópska 
gagnagrunn til að auka betur þekkingu á 
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stöðu mála á Íslandi miðað við önnur ríki 
Evrópu. 

 

5.0 Flug og umhverfismál  

 
Áhersla á umhverfismál verður sífellt meiri 
á öllum sviðum þjóðfélagsins. Flugið er þar 
engin undantekning og síðustu áratugi hafa 
orðið stórstígar framfarir sem dregið hafa 
verulega úr umhverfisáhrifum loftfara. Í 
aðalatriðum má skipta umhverfismálum í 
flugi í tvennt, annars vegar útblástur (e. 
emission) og hins vegar hljóðstyrk (e. 
noise).  

Með þróun og betri hönnun í ljósi nýrra 
krafna er svo komið að hljóðstyrkur 
(hávaði) frá nýjum þotum er orðinn mjög 
lítill miðað við það sem áður var. Talið er 
að styrkurinn sé aðeins um 0,3% af því sem 
hann var fyrir tæpri hálfri öld eða 300 
sinnum minni. 

Reykur eða réttara sagt sót frá flugvélum 
sést varla nú til dags. Hönnun, framleiðsla 
og viðhald á hreyflum flugvéla er margfalt 
betri en var fyrir 40 árum. Minni 
eldsneytiseyðsla þýðir minni losun gróður-
húsalofttegunda. Þekktasta lofttegundin eru 
koltvísýringur (CO2) og er myndun hans í 
réttu hlutfalli við eldsneytiseyðslu eða 3,16 
kg af CO2 fyrir hvert kg af þotueldsneyti. 
Eina færa leiðin til að minnka losun á CO2 

er því að bæta eldsneytisnýtinguna. 
Þotuhreyflar losa einnig önnur misskaðleg 
efni, svo sem nituroxíð (NOx), vatnsgufu, 
brennistein og sótefni. Losun á þessum 
efnum í þeirri flughæð sem þotur fljúga í er 
talin vera skaðlegri en á jörðu niðri en ekki 
er fullljóst hve miklu það skiptir. 

 

5.1 Losunarheimildir 
Evrópusambandið hefur samþykkt að fella 
allt flug innan og til og frá Evrópu árið 
2012 undir viðskiptakerfi með 
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. Í 
ársbyrjun 2008 skipaði samgönguráðherra 
stýrihóp sem ætlað var að meta áhrif 
kvótasetningar á losun CO2 í flugi hér-
lendis. Skuldbindingar vegna viðskipta-
kerfisins hafa enn sem komið er ekki haft 
áhrif á Íslandi, en ljóst er að mestallt flug á 
vegum íslenskra flugrekstraraðila mun falla 
undir gildissvið tilskipunarinnar. Í henni er 
ekki gert ráð fyrir neinum undanþágum 
sem gætu skipt máli til að koma á móts við 
sérstakar aðstæður einstakra þjóða heldur 
skal eitt yfir alla ganga. Með þátttöku 
Íslands verður því væntanlega um verulegt 
framlag flugsins að ræða til takmörkunar 
útblásturs gróðurhúsalofttegunda þar sem 
útblástur í flugi vegur hlutfallslega mun 
þyngra en þau 3% sem nefnd voru hér að 
framan. Útblástur íslenskra loftfara er ekki 
meiri en annars staðar gerist heldur er 
iðnaður sem losar gróðurhúsalofttegundir 
mun minni hérlendis en innan ESB.  

Skýrsla stýrihópsins lá fyrir í ágúst 2008 en 
gildistaka tilskipunar ESB er í ársbyrjun 
2010 þegar flugrekendur hefja söfnun 
reynslu sem gefur aðgang að takmörkuðum 
sjóði ókeypis heimilda. Fyrir liggur að taka 
þarf ákvörðun sem fyrst um samnings-
markmið Íslands gagnvart ESB í 
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samningaviðræðum um innleiðingu tilskip-
unarinnar á Íslandi í gegnum EES-
samninginn. 

 

6.0 Flugleiðsögu- og 
flugvallasvið 

 
Nýtt skipurit Flugmálastjórnar Íslands tók 
gildi 15. febrúar 2008. Þá var gerð sú 
breyting að málaflokkarnir flugleiðsögu-
þjónusta, flugvellir og flugvernd voru 
færðir undir sérstakt svið, flugleiðsögu- og 
flugvallasvið. Sviðið var stofnað í kjölfar 
mikilla breytinga sem orðið hafa á þessum 
málaflokki á Íslandi og á alþjóðavettvangi 
þar sem þjónustuhlutverk ríkisins hefur 
verið skilið frá stjórnsýslu- og eftirlits-
hlutverkum. Þessi breyting er í samræmi 
við breytingar sem gerðar hafa verið í 
grannríkjum okkar en þar hafa málaflokkar 
flugleiðsöguþjónustu og flugvalla einnig 
verið settir undir eitt svið í kjölfar 
skiptingar flugmálastjórna í þjónustuaðila 
og eftirlitsstjórnvald. 

Þær kröfur sem flugleiðsaga, flugvellir og 
flugvernd á Íslandi lúta má að stórum hluta 
rekja til Alþjóða flugmálastofnunarinnar 
(ICAO) sem Ísland er aðili að.  Ísland 
tilheyrir jafnframt Evrópusambandi 
flugmálastjórna (ECAC). Kröfur 

Evrópubandalagsins um flugleiðsögu eru 
nánari útfærslur á kröfum ICAO en Ísland 
er  hluti af samevrópska loftrýminu (SES) í 
gegnum samninginn um Evrópska 
efnahagsvæðið (EES). Kröfur sem 
flugvellir og flugvernd lúta hafa verið 
settar til samræmis við kröfur Evrópu-
sambandsins og ICAO. 

 

6.1 Flugleiðsöguþjónusta 
Reglugerð um starfsleyfi flugleiðsögu-
þjónustu, nr. 631/2008, tók gildi 1. júlí 
2008. Reglugerðin leysti af hólmi eldri 
reglugerð, nr. 535/2006, og innleiðir 
reglugerð Evrópubandalagsins um starfs-
leyfi til flugleiðsöguþjónustu í sam-
evrópska loftrýminu. Reglugerðin felur í 
sér að þeir sem æskja þess að starfrækja 
flugleiðsöguþjónustu þurfa að sækja um 
starfsleyfi til Flugmálastjórnar Íslands. 
Reglugerðin leggur ákveðnar skyldur á 
herðar veitendum flugleiðsöguþjónustu og 
hefur Flugmálastjórn það hlutverk að 
tryggja að þjónustuaðilar standist kröfur 
reglugerðarinnar. Flugmálastjórn Íslands, 
sem sinnir hlutverki tilnefnds eftirlits-
stjórnvalds, skal með vottun sinni tryggja 
að viðkomandi fyrirtæki uppfylli kröfur 
reglugerðarinnar. Með þessu hafa kröfur til 
veitenda flugleiðsöguþjónustu innan 
Evrópu og samevrópska loftrýmisins verið 
samræmdar. Fjögur fyrirtæki höfðu sótt um 
starfsleyfi og var árið 2008 viðburðarríkt á 
þessum vettvangi því þau tímamót urðu 
tveimur dögum fyrir jól að gefin voru út 
starfsleyfi í flugleiðsöguþjónustu til handa 
Veðurstofu Íslands og Flugfjarskiptum ehf.    

Mikil vinna liggur að baki starfsleyfum 
umsækjendanna og ekki síður hjá 
Flugmálastjórn en undirbúningur hófst í 
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byrjun árs 2007 þegar settur var á stofn 
starfshópur innan Flugmálastjórnar sem 
hafði það verkefni að greina kröfur og setja 
verklagsreglur. Umsóknir Flugfjarskipta og 
Veðurstofu Íslands um starfsleyfi bárust í 
júní og júlí 2007 og náin samvinna hófst á 
milli Flugmálastjórnar og fyrirtækjanna við 
að aðlaga handbækur að nýjum kröfum og 
nýju umhverfi og þar með að sýna fram á 
uppfyllingu reglugerðarinnar.  

Flugleiðsögu- og flugvallasvið veitir starfs-
leyfi og annast eftirlit með þjónustuaðilum 
sem hafa starfsleyfi, þ.m.t. til starfs-
leyfishafa sem veitir þjálfun á sviði flug-
umferðarþjónustu samkvæmt nýrri reglu-
gerð um skírteini flugumferðarstjóra, nr. 
404/2008. Á árinu sóttu fjórir aðilar um 
starfsleyfi til þjálfunar flugumferðarstjóra, 
þar af tveir flugskólar, og virðist vera 
talsverð gróska á þessum vettvangi eftir 
tilkomu nýrrar reglugerðar. Þjálfun flug-
umferðarstjóra, þá fyrst og fremst 
grunnþjálfun eða fyrstu stig þjálfunarinnar, 
hefur færst frá veitendum flugleiðsögu-
þjónustu út í flugskólana en áður var þessi 

þjálfun eingöngu á hendi eins fyrirtækis í 
eigu ríkisins. Flugskóli Íslands fékk í 
október 2008, fyrstur íslenskra skóla, 
heimild til kennslu í flugumferðarstjórn. 
Kennsluleyfi Flugskóla Íslands nær til 
bóklegs undirstöðunáms í flugumferðar-
stjórn sem er hluti af grunnnámi flug-
umferðarstjóra. 

Nokkuð var um verkefni sem snerust um 
skipulag loftrýmis yfir Íslandi, leyfis-
veitingar vegna t.d. veðurmælinga og 
faglega ráðgjöf. Í tengslum við heræfingar 
sem fara fram hér á landi var virkjun og 
notkun slíks loftrýmis skilgreind.    

Samstarf við nágrannalöndin á sviði 
flugleiðsöguþjónustu er umtalsvert. Á 
Norðurlöndunum eru uppi hugmundir um 
að setja á stofn svokallað starfrænt 
loftrýmisumdæmi (Functional Airspace 
Block) þar sem um er að ræða stjórnun 
loftrýmis sem nær yfir landamæri nokkurra 
ríkja. Til þess að það sé hægt þurfa 
flugmálastjórnir landanna að hafa með sér 
samkomulag um hvernig leyfisveitingar og 
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eftirlit muni fara fram í samvinnu ríkjanna 
yfir landamæri. Jafnframt þurfa ríkin að 
gera með sér samkomulag um þetta 
loftrými. Kröfur um uppsetningu slíkra 
umdæma koma frá Evrópusambandinu í 
gegnum EES-samninginn undir mála-
flokknum um samevrópska loftrýmið 
Flugmálastjórnir sjá um stjórn þessa loft-
rýmis hafa með sér samvinnu og hófst 
undirbúningur að skilgreiningu samvinnu 
þeirra í lok ársins með tilheyrandi fundar-
höldum. 

Flugleiðsögu- og flugvallasvið hefur 
jafnframt tekið þátt í samstarfi á milli 
þeirra landa sem eiga landamæri að 
Norður-Atlantshafinu eða hins svokallaða 
NAT-svæðis. Í fyrstu leggur Flug-
málastjórn Íslands áherslu á að skilgreint sé 
hlutverk stjórnsýslu- og eftirlitsaðila annars 
vegar og rekstraraðila hins vegar.  

 

6.2 Flugvellir 

 
Gerðar voru árlegar úttektir á 
millilandaflugvöllum landsins; Reykja-
víkurflugvelli, Egilsstaðaflugvelli, Akur-
eyrarflugvelli og Keflavíkurflugvelli. 
Sérstakar úttektir voru einnig gerðar á 
þyrlustarfsemi á Reykjavíkurflugvelli. 

Þyrluvallamál voru fyrirferðamikil á árinu. 
Úttektir voru gerðar á þyrlustarfsemi í 
Reykjavík, þyrluvöllum við sjúkrahúsið á 
Akureyri og frumskoðun á þyrluvelli við 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. 

Nokkrir flugvellir í flokki skráðra 
lendingarstaða voru teknir út, m.a. 
Ísafjarðarflugvöllur, Þingeyrarflugvöllur, 
Hornafjarðarflugvöllur og Vestmanna-
eyjaflugvöllur. 

Skipulagning samskipta flugvalla í rekstri, 
annarra en opinberra aðila, við Upplýsinga-
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þjónustu flugmála fór fram á árinu. Ýmis 
atriði varðandi Flugmálahandbók Íslands, 
AIP Ísland, voru yfirfarin sem og hlutverk 
Flugmálastjórnar gagnvart rekstraraðilum 
flugvalla.  

Þátttaka í Evrópusamstarfi Group of 
Aerodrome Safety Regulators (GASR) hélt 
áfram á árinu. GASR vinnur að 
sameiginlegri Evrópureglugerð um flug-
velli, m.a. í samstarfi við Flugöryggis-
samtök Evrópu (JAA) og nú í samvinnu 
við Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA). 
Eftirlitsmaður flugleiðsögu- og flugvalla-
sviðs tók í þriðja sinn þátt í kennslu á 
vikulöngu flugvallanámskeiði GASR sem 
haldið var hjá Eurocontrol í Lúxemborg í 
október auk þess sem sviðið sér um 
vefsvæði GASR Working Group á slóðinni 
www.gasr.info. EASA mun í fyrir-
sjáanlegri framtíð taka við af GASR og 
annast málaflokkana flugleiðsöguþjónustu 
og flugvelli. 

 

6.3 Flugvernd 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gerði úttekt á 
Flugmálastjórn Íslands og var megin-
tilgangurinn að meta hvernig stofnuninni 
hefði gengið að innleiða gæða- og 
eftirlitskerfi vegna flugverndar, flug-
verndaráætlun Íslands, og hvernig 
Flugmálastjórn Íslands hefði tekist til með 
innleiðingu og eftirlit með flugverndar-
ráðstöfunum á Íslandi. Niðurstaða úttektar-
innar má í heild sinni teljast nokkuð 
jákvæð hvað varðar innleiðingu flug-
verndar á Íslandi og eftirlit stofnunarinnar 
með aðilum sem annast verkefni á sviði 
flugverndar. 

Flugmálastjórn Íslands gerði víðtæka úttekt 
á flugvernd á millilandaflugvöllunum 
fjórum sem svo eru skilgreindir og hafa 

samþykki vegna flugverndar, þ.e. á 
Akureyri, Egilsstöðum, Reykjavík og 
Keflavík. Þá var einnig fylgt eftir 
flugverndarráðstöfunum á Ísafjarðar-
flugvelli og vernd loftfara vegna 
Grænlandsflugs Flugfélags Íslands 
samkvæmt sérstakri undanþáguheimild 
sem þeim var veitt og einnig flugs 
Flugfélags Íslands á leiðinni Akureyri – 
Keflavík – Godthaab (á Grænlandi) og 
sömu leið til baka. 

Sérfræðingar í flugvernd frá Flugmála-
stjórn Íslands og Keflavíkurflugvelli tóku 
þátt í úttektum Evrópusambandsins og 
ICAO, á flugverndarráðstöfunum á 
Tampere-flugvelli í Finnlandi og í 
Dubrovnik í Króatíu. 

Sóttir voru fundir AVSEC í Brussel sem er 
nefnd sérfræðinga í flugverndarmálum sem 
setur fram og samþykkir reglugerðir og/eða 
breytingar á Evrópureglugerðum vegna 
flugverndar. Samþykkt var ný ramma-
reglugerð í flugvernd, nr. (EC) 300/2008, 
sem kemur í stað (EC) 2320/2002 1. apríl 
2010. Þá var einnig samþykkt svokölluð 
PRAC-reglugerð sem heimilar leitar-
aðferðir og grunnreglur vegna flugverndar 
sem krefst samþykkis Evrópuþingsins. 
Vinna við nýja innleiðingarreglugerð hófst 
á árinu en hana þarf að leggja fram og 
samþykkja eigi síðar en haustið 2009. 
Einnig var fylgst með flugvernd innan 
ECAC og var einn fundur Norðurlandanna 
um flugvernd (NALS) haldinn á Akureyri.  

Flugverndaráætlun Íslands var uppfærð og 
gefin út og dreift í október 2008 eftir 
uppfærslu til samræmis við verulegar 
breytingar Evrópusambandsins á reglugerð 
nr. (EC) 622/2003. 

Eins og greint var frá í kafla 2.0 Skipurit 
og starfsmenn lauk sérfræðingur 
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flugleiðsögu- og flugvallasviðs fjarnámi frá 
EASTI í febrúar 2008 og hlaut vottun sem 
„Aviation Security Manager“. 

 

7.0 Kosovo 

 
Starfsmenn flugleiðsögu- og flugvallasviðs 
framkvæmdu á árinu 2008 þrjár úttektir á 
flugvellinum í Pristina í Kosovo, í 
samræmi við viðauka 14 við sáttmála 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og 
reglugerð nr. 464/2007, um flugvelli, en 
úttektirnar voru liður í eftirliti stofnun-
arinnar með flugvellinum samkvæmt 
samningi þar að lútandi við UNMIK 
(United Nations Mission in Kosovo).  

Flugmálastjórn Íslands afhenti við 
hátíðlega athöfn 30. október 2008 
flugvallaskírteini til flugvallarstjóra 
Pristina-flugvallar í Kosovo og vottaði þar 
með flugvöllinn samkvæmt kröfum og 
tilmælum í viðauka 14. Flugvöllurinn hefur 
því hlotið vottun til að þjóna borgaralegu 
flugi í alþjóðlegu millilandaflugi. Forsaga 
málsins er sú að í byrjun desember 2003 
átti sér stað samtal milli Harri Holkeri, 
sérlegs fulltrúa aðalframkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna, og Davíðs 
Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra 
Íslands, þar sem falast var eftir því að 

íslensk stjórnvöld tækju þátt í vottun og 
uppbyggingu flugvallarins. Í sama mánuði 
var samtalinu fylgt eftir með bréfi sem 
leiddi til samnings milli UNMIK og 
íslenskra stjórnvalda sem undirritaður var í 
mars 2004.  

Meginverkefni Flugmálastjórnar Íslands á 
Pristina-flugvelli, samkvæmt samningnum, 
var að flugvöllurinn gæti þjónað sem 
borgaralegur flugvöllur samkvæmt 
alþjóðlegum kröfum sem um slíka flugvelli 
gilda. Til þess að það væri hægt var 
Flugmálastjórn Íslands falið að sjá um 
þjálfun og útgáfu skírteina fyrir 
flugumferðarstjóra og aðstoð og eftirlit 
með flugumferðarstjórn. Hún annaðist 
einnig útgáfu flugmálahandbókar (AIP 
Kosovo) og kom á veðurþjónustu. 
Langviðamesta verkefnið var vottun 
flugvallarins samkvæmt viðauka 14. Því 
verkefni tengdist einnig veruleg ráðgjöf 
sem flugumferðar- og flugvallasvið 
Flugmálastjórnar Íslands annaðist í fyrstu 
en Flugstoðir tóku við á síðustu tveimur 
árum samningsins. Það verkefni náði til 
uppbyggingar flugumferðarstjórnar, 
framkvæmda á flugvellinum, tækjabúnaðar 
og uppbyggingar slökkviliðs og annarra 
deilda. Auk þess var um að ræða þjálfun 
starfsmanna sem nauðsynleg er til flug-
vallarreksturs sem og þróun gæðakerfis og 
öryggisstjórnunarkerfis. 

Strax á fyrsta ári verkefnisins voru gefin út 
skírteini 17 flugumferðarstjóra að lokinni 
þjálfun og heilbrigðisskoðun en seinna 
fengu 9 starfsmenn fulla þjálfun á Íslandi 
til að veita flugumferðarþjónustu. Alls hafa 
26 Kosovo-búar fengið þjálfun og skírteini 
flugumferðarstjóra frá Íslandi.  

Vottun flugvallarins hófst strax í mars 
2004 með upphafsúttekt eftirlitsmanna 
Flugmálastjórnar Íslands á flugvellinum. 
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Úttektin tók til flugvallarins í heild sinni, 
þ.m.t. innviða hans, svo sem tækjabúnaðar, 
flugbrauta, akbrauta og ljósabúnaðar. 
Úttektin tók einnig til daglegs reksturs 
flugvallarins, daglegra verkferla, reksturs 
og þróunar flugvallarins sem og gerðar og 
innleiðingar flugvallarhandbókar sem m.a. 
inniheldur öryggisstjórnunar- og gæða-
kerfi. Þessum verkefnum fylgdi þjálfun 
starfsfólks.  

Þá störfuðu Íslendingar um lengri og 
skemmri tíma á flugvellinum, þar á meðal 
var þar um tíma íslenskur flugvallarstjóri, 
gæðastjóri og slökkviliðsstjóri. 

Á fjórum og hálfu ári frá því fyrsta 
bráðabrigðaflugvallarskírteinið var gefið út 
fyrir borgaralegan flugvöll hefur 
flugvöllurinn verið rekinn sem alþjóðlegur 
flugvöllur sem þónokkur evrópsk flugfélög 
fljúga inn á og nota sem hluta af leiðarkerfi 
sínu. 

Árið 2006 útnefndi Airport Council 
International flugvöllinn besta evrópska 
alþjóðaflugvöllinn með færri en milljón 
farþega. 

Flugmálastjórn Íslands er stolt af því 
hvernig til hefur tekist í þessu verkefni sem 
er ekki síst að þakka góðu samstarfi við 
Flugstoðir ohf., UNMIK og CARO (Civil 
Aviation Regulatory Office). Þar sem 
flugvöllurinn er sá eini í Kosovo og 
jafnframt aðaltenging héraðsins við 
umheiminn hefur vottunin mikið gildi fyrir 
íbúa þess.  

 

8.0 Stjórnsýslusvið 

 
Skipulag stjórnsýslusviðs breyttist á árinu. 
Tvær deildir eru nú innan sviðsins, almenn 
stjórnsýsludeild og fjármáladeild. Á 
stjórnsýslusviði starfa átta starfsmenn. 

Úrskurðað var í einni stjórnsýslukæru 
vegna ákvörðunar Flugmálastjórnar 
Íslands. Kæran barst stofnuninni í 
desember 2007 en úrskurðurinn féll 
sumarið 2008. Kæran beindist að því að 
Flugmálastjórn hefði brotið stjórnsýslulög 
með því að svipta félag réttindum til að 
lenda og taka á loft á tilteknu svæði í 
Fluggörðum. Rökstuðningurinn var sá að 
um almenn stjórnvaldsfyrirmæli væri að 
ræða og því ættu stjórnsýslulög ekki við. 
Úrskurður samgönguráðuneytisins var á þá 
leið að Flugmálastjórn skyldi endurskoða 
ákvörðun sína og gæta við það að 
ákvæðum um meðalhóf, jafnræði og 
andmælarétt.  

Önnur ákvörðun Flugmálastjórnar var send 
til kærunefndar upplýsingamála, þ.e. kæra 
stéttarfélags vegna þess að stofnunin 
neitaði að afhenda gögn sem sneru að 
starfsemi aðila sem hefur starfsleyfi frá 
stofnuninni. Beðið er úrskurðar.  

Erlendu samstarfi var sinnt á árinu þótt 
dregið hafi úr því um mitt ár vegna 
rekstrarstöðu stofnunarinnar. Ísland hefur 
síðan 2007 verið í forsvari fyrir 
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Norðurlöndin í aðalráði Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar (ICAO) í Kanada og stýrir 
jafnframt sameiginlegri skrifstofu landanna 
(Nordicao) til ársins 2010.  Með þessu 
starfi hefur Ísland náð að leggja sitt til 
stefnumótunar í flugmálum í heiminum. Á 
árinu var í ráðinu fjallað um ýmis mikilvæg 
mál, svo sem umhverfismál í flugi, þ.m.t. 
kvóta á losun koltvísýrings, setningu nýrra 
staðla í flugöryggismálum o.fl.  

Á stjórnsýslusviði var áfram unnið að 
stefnumótun og verklagi við nýtingu 
íslenska loftrýmisins og tók sérfræðingur 
flugleiðsögu- og flugvallardeildar í 
flugleiðsögumálum þátt í þeirri vinnu. 
Strax í upphafi árs var hafist handa við að 
endurgera samkomulag milli Flugmála-
stjórnar Íslands og Ratsjárstofnunar, síðar 
Varnarmálastofnunar, um flug herflugvéla 
við Ísland, einkum vegna loftrýmisgæslu 
og varnaræfinga Atlandshafsbandalagsins. 
Nýtt samkomulag tók gildi í maí með 
gildistíma til 31. janúar 2009 og markaði 
upphafið að nýju verklagi þar sem 
skilgreind voru svæði sem ætluð eru til 
varnaræfinga og reglur um notkun skerptar. 
Kveðið var sérstaklega á um upplýsinga-
gjöf til Flugmálastjórnar. Með hliðsjón af 
þessu nýja samkomulagi voru settar 
verklagsreglur um samskipti og verklag 
milli Varnarmálastofnunar og Flugstoða 
ohf.  Reynslan af þessu nýja fyrirkomulagi 
er ágæt en unnið er að endurnýjun þess og 
verða þá þau atriði sem ekki gengu eftir 
tekin sérstaklega fyrir.  

Flugmálastjórn rekur lítið bókasafn auk 
skjalasafns stofnunarinnar. Uppistaða rita í 
bókasafninu eru gögn frá Alþjóða-
flugmálastofnuninni (ICAO). Ritin eru 
skráð í bókasafnskerfið Gegni sem rekið er 
af Landskerfi bókasafna. Gegnir er öllum 
aðgengilegur á netinu á slóðinni 

www.gegnir.is.  

Málaskrá Flugmálastjórnar er skráð í 
skjalastjórnarkerfið GoPro. Öll erindi sem 
berast stofnuninni eru skönnuð og gerð 
aðgengileg á rafrænu formi í gegnum 
kerfið. Samkvæmt lögum um 
Þjóðskjalasafn Íslands ber opinberum 
stofnunum að afhenda safninu skjöl sín til 
varanlegrar varðveislu. Í lögunum er gert 
ráð fyrir að stofnanir byggi á markvissri 
skjalastjórn svo að þessi gögn og þekking 
megi verða aðgengileg komandi 
kynslóðum. Árin 2006 og 2007 var gert 
átak í að pakka og ganga frá skjölum og 
þau skráð í geymsluskrá GoPro-kerfisins 
(eBox). Stofnunin samþykkti nýjar 
skjalareglur á árinu 2008 og er stefnt að því 
að fá samþykki Þjóðskjalasafnsins fyrir 
þeim. 

 

8.1 Heimildaveitingar 
Árið 2008 bárust 1.212 beiðnir um 
yfirflugs-, áætlunar- og lendingarheimildir 
til Flugmálastjórnar Íslands. Af þeim voru 
670 umsóknir um yfirflugs- og 
lendingarheimildir, þar af voru afgreidd 
177 vegna loftfara með takmarkað 
lofthæfiskírteini. Frá utanríkisráðuneytinu 
bárust 395 tilkynningar um ríkisflug. Alls 
voru 88 afgreiðslur vegna áætlunar- og 
leiguflugs og 59 sérstakar heimildir voru 
veittar.  

Sækja þarf um sérstaka heimild til 
Flugmálastjórnar fyrir atburðum eins og 
karmellukasti úr flugvél; ef sleppa á 
ljósbelgjum á loft eða kanna veður-
breytingar í andrúmslofti með sérstökum 
veðurbelgjum. Veittar voru allnokkrar 
slíkar heimildir á árinu og að vanda skipta 
atriði tengd flugöryggi mestu máli við 
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afgreiðslu slíkra umsókna. 

 

8.2 Lög og reglugerðir 
Eftirlits- og stjórnsýsluhlutverk Flugmála-
stjórnar Íslands er bundið umfangsmiklu 
regluverki þar sem eru sárafáar séríslenskar 
kröfur. Kröfurnar skiptast að mestu leyti í 
alþjóðlegar kröfur sem koma frá Alþjóða-
flugmálastofnuninni (ICAO) og 
Evrópureglugerðir og tilskipanir, m.a. frá 
Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA), 
Evrópubandalaginu og samkvæmt EES-
samningnum. Stjórnsýslusvið tekur ásamt 
sérfræðingum á hverju sviði þátt í laga- og 
reglugerðarvinnu sem fjallað hefur verið 
um hér að framan.  

Á árinu gaf samgönguráðuneytið út 24 lög 
og reglugerðir á sviði flugmála. Snúa þær 
að flestum starfssviðum Flugmálastjórnar 
og eru ýmist innleiddar reglugerðir 
Evrópubandalagsins samkvæmt þjóðréttar-
legum skuldbindingum eða reglugerðir sem 
ætlað er að gildi á Íslandi eingöngu. Má til 
dæmis nefna að starfsmenn Flugmála-
stjórnar vörðu miklum tíma í undirbúning 
nýrrar reglugerðar um flug- og vinnu-
tímamörk og hvíldartíma flugverja, nr. 
1043/2008, í nýjar reglur um skírteini sem 
útgefin eru af stofnuninni og reglugerð um 
starfsleyfi flugleiðsöguþjónustu, nr. 
631/2008.  

Flugmálastjórn gaf út tvær ákvarðanir á 
árinu á grundvelli 140. gr. laga nr. 60/1998, 
um loftferðir, með síðari breytingum. 
Þessar ákvarðanir eru birtar í 
Stjórnartíðindum sem og á vef 
stofnunarinnar, www.caa.is.  

 

8.3 Farþegamál  

 
Flugmálastjórn Íslands ber ábyrgð á að 
framfylgja reglugerðum ESB um réttindi 
flugfarþega, nr. 261/2004, sem innleidd var 
með reglugerðum nr. 574/2005 og 
1107/2006, innleiddri með reglugerð nr. 
475/2008, um vernd og aðstoð við fatlaða 
farþega í flugi. Reglugerð nr. 261/2004 
kveður á um réttindi flugfarþega sem verða 
fyrir því að vera neitað um að ganga um 
borð í flugvél, að flugi þeirra sé aflýst og 
flugi þeirra hafi verið seinkað. 
Flugmálastjórn tekur við kvörtunum þeirra 
sem telja að brotið hafi verið gegn 
ákvæðum sem þessi reglugerð felur í sér. 
Reglugerð nr. 261/2004 nær í raun til allra 
landa Evrópusambandsins og þeirra sem 
aðild eiga að samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið, þ.e. flug til og frá 
aðildarlöndum þótt upphafs- eða lokastöð 
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sé ekki innan svæðisins sem og ef um 
flugrekanda frá Evrópusambandslandi er 
að ræða. Á árinu 2008 tók Flugmálastjórn á 
móti 35 kvörtunum sem er nánast 100% 
aukning frá árinu 2007. Kvartanir vegna 
seinkana voru 22, kvartanir vegna 
niðurfellingar flugs átta og tvær vegna þess 
að farþegum var meinað ganga um borð. 
Þrjár kvartanir voru af öðrum toga.  

Reglugerðin um vernd og aðstoð við 
fatlaða farþega í flugi tók gildi í lok júlí 
2008 og hafa engar kvartanir borist vegna 
framkvæmdar hennar. 

 

8.3 Fjármál  
Fjárlög Flugmálastjórnar árið 2008 voru 
407,4 m.kr. sem fjármagna átti með 
ríkistekjum, 220 m.kr., sértekjum, 4 m.kr., 
og greiðslum úr ríkissjóði, 183,4 m.kr.  

Umsvif flugreksturs reyndust vera meiri en 
fjárlög gerðu ráð fyrir svo að velta 
stofnunarinnar var 483,1 m.kr. Tekjur 
stofnunarinnar endurspegla umsvifin að 
ákveðnu marki en þær voru einnig hærri en 
í fjárlögin, samtals 251,5 m.kr. eða 12,3%.  

Fjármögnun Flugmálastofnunar er annars 
vegar með ríkisframlagi og hins vegar með 
tekjum. Heildartekjur skiptast í ríkistekjur 
og sértekjur. Ríkistekjur skiptast aftur í 
þjónustutekjur og skatttekjur (markaðar 
tekjur) og dreifist fjármögnun 
stofnunarinnar þannig: 

 
Sértekjur 5%

Skatttekjur 6%

Þjónustutekjur 47 %

Ríkisframlag 43%

 
 

Tekjur ársins 2008 voru samtals 251,5 
m.kr. Til ríkistekna teljast reglulegar og 
hefðbundnar tekjur stofnunarinnar 
samkvæmt gjaldskrá. Sértekjur 
stofnunarinnar eru vegna sérverkefna, svo 
sem vegna starfsleyfis í Kosovo, leigu á 
Flugröst og fjármagnstekjur. Tekjur 
skiptust eins og eftirfarandi skífurit sýnir: 
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77%
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1%
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6%
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4%

Árgjöld vegna framhaldsvottunar og eftirlits

49,3%

31,5%

6,8%

6,6%

2,7%

2,3%
0,4%

0,4%

Árgjöld loftfara í flutningaflugi

Árgjöld v/starfsleyfi
flugleiðsöguþjónustu
Árgjöld viðhaldsstöðva og
verkstæða
Árgjöld flug‐ og þyrluvalla

Árgjöld lendingarstaða

Árgjöld loftfara í einkaeigu

Árgjöld flugrekenda

Árgjöld flugskóla

Á skífuritinu sést að árgjöld er langstærsti 
tekjuliður Flugmálastjórnar. Skipting 
árgjalda er sem hér segir: 

 

 

 

Þegar tekjur ársins eru bornar saman við 
árið á undan drógust þær saman um 8,4 
m.kr. eða 3,2%, þrátt fyrir hækkun á 

gjaldskrá á árinu. Mestur er samdráttur í 
útgáfu lofthæfivottorða, um 10,8 m.kr. eða 
41,6%. Þá er einnig töluverður samdráttur í 
heimildarveitingum, um 7,2 m.kr. eða 
37%. Árgjöld vegna framhaldsvottunar og 
eftirlits hækkuðu milli ára um 2,7 m.kr. eða 
1,5%. Sú hækkun er einkum vegna eftirlits 

með starfsleyfi flugleiðsöguþjónustu sem 
hækkaði um 12 m.kr. eða 27,9%. Aðrir 
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liðir innan þessa flokks hafa dregist saman 
um 7,4 m.kr. eða 5,9%. 

Samanburður tekna Flugmálastjórnar 2007 
og 2008 er sem hér segir: 

2007
8,9

2008
8,2

0,0
2,0
4,0
6,0
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10,0

M.kr.

Skírteini einstaklinga
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19,5 2008
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Skipting kostnaðar 2008

8%1%
6%

2%

11%

5%
5%

62%

Launakostnaður

Fundir og ferðir erlendis

Tölvuþjónusta

Húsaleiga

Kostnaðarhlutdeild

Nordicao (annað en laun)

Flugráð (annað en laun)

Annar kostnaður

Heildargjöld ársins voru 483,1 m.kr. Eftir 
fyrsta árshlutauppgjörið var ljóst að 
stofnunin stefndi í mikinn hallarekstur, allt 
að 69,4 m.kr. Eftir ítarlega 
rekstrargreiningu var tekin ákvörðun um að 
skera niður í rekstrarkostnaði eins mikið og 
hægt væri án þess að stofna flugöryggi í 
hættu né draga úr trúverðugleika 
stofnunarinnar. Óhætt er að segja að 
árangurinn af hagræðingu og miklu aðhaldi 
í rekstri hafi verið góður þar sem tókst að 
snúa þróuninni við og minnka hallann. 
Rekstrarafkoma ársins endaði með halla að 
fjárhæð 38,5 m.kr. sem greiðist með eigin 
fé stofnunarinnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þó svo að tekist hafi að draga úr þeim 
mikla halla sem stefndi í má ekki draga þá 
ályktun að beita megi slíku aðhaldi 
viðvarandi yfir lengra tímabil. Töluverður 
þátttöku- og ferðakostnaður fellur til árlega 
vegna alþjóðlegra (sérstaklega evrópskra) 
skuldbindinga Íslands. Ljóst er að 
aðhaldsaðgerðunum 2008 verður aðeins 
beitt tímabundið en dregið var úr yfirvinnu 
starfsmanna og frestað kaupum og viðhaldi 
á tækjum og búnaði sem nauðsynlegur er 
fyrir reglulega starfsemi stofnunarinnar. 
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9.0 Flugtölur 
 

 

                     Yfirlit um loftför á skrá 31.12.2008

Flugrekendur   > 10 tonn 5,7 - 10 tonn < 5,7 tonn Samtals

Bláfugl ehf 5 5
Ernir ehf 2 4 6
Fjarðarflug 2 2
Flugfélag Íslands ehf 7 2 9
Flugfélag Vestmannaeyja ehf 4 4
Flugfélagið Atlanta ehf 23 23
Flugskóli Helga Jónssonar ehf 3 3
Garðaflug ehf 2 2
Icejet ehf 5 5
Icelandair ehf 18 18
Íslandsflug ehf 2 2
Jetex ehf 5 5
Landhelgisgæslan 1 2 1 4
Mýflug hf 5 5
Norðurflug 3 3
Þyrlufélagið ehf 1 1
Þyrluþjónustan hf 4 4
Aðrir 3 3

Samtals (flugrekendur) : 67 4 33 104

Aðrir (þ.m.t. svifflugur) 1 1 300 302
Samtals (aðrir) : 1 1 300 302

Heild: 68 5 333 406
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   Yfirlit um flugtíma 2008

Rekstraraðili Áætlun Leigufl. Þjónustufl. Verkfl. Einkafl. Kennsla Samtals

Air Atlanta Icelandic 46.349 46.349
Bláfugl hf 1.405 4.043 5.448
Ernir Air 1.640 1.674 255 3.569
Fjarðarflug / Klettur verktakar 226 40 266
Flugfélag Íslands hf 11.300 632 11.932
Flugfélag Vestmannaeyja 80 894 974
Garðaflug hf 145 145
Icejet ehf 1.170 1.170
Icelandair 49.995 13.319 63.314
Íslandsflug 17 17
Primera Air (Jet-X) 16.016 16.016
Landhelgisgæsla Íslands 1.383 1.383
Mýflug hf 1.477 256 1.733
Norðurflug ehf 235 327 23 585
Þyrluþjónustan hf 368 58 9 435

Flugfélagið Geirfugl - flugskóli 1.640 1.080 2.720
Flugskóli Helga Jónssonar 100 150 648 898
Flugskóli Íslands 750 4.843 5.593
Flugskóli Akureyrar 496 459 955
Einstaklingar í einkaflugi 7.243 7.243
Svifflugfélög 852 1.024

Fisfélög (Vélknúin fis) 1.000 1.000 

Flugtímar samtals: 64.420 83.203 3.572 2.209 11.131 7.062 172.769  
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Flugstundir  íslenskra loftfara
1999 - 2008 þúsundir tíma
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Árið 2008
Skírteini einstaklinga

Útgefin Samtals Samtals
ásamt fullgildingum 2007 2008

Flugnemar 91 90
Einkaflugmenn/flugvél   85 71
Einkaflugmenn/þyrla 0 0
Atvinnuflugmenn/flugvél 43 50
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 33 67
Atvinnuflugmenn/þyrla 1 1
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 2 0
Flugvélstjórar 0 0
Flugumferðarstjórar 0 6
Flugumsjónarmenn  3 0
Flugvéltæknar (PART-66) 27 25
Svifflugmenn 2 1
Skírteini fisflugmanna 11 6
Fullgildingar (ásamt endurútgefnum) 199 167

Samtals: 497 484

*Endurútgefnar fullgildingar :181

Endurnýjuð Samtals Samtals
2007 2008

Flugnemar 3 8
Einkaflugmenn/flugvél   91 92
Einkaflugmenn/þyrla 0 2
Atvinnuflugmenn/flugvél 42 32
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 52 42  
Atvinnuflugmenn/þyrla 3 6
Atvinnuflugmenn I. fl./þyrla 0 1
Flugvélstjórar 14 1
Flugumferðarstjórar 54 16
Flugumsjónarmenn 8 7
Flugvéltæknar 24 26
Svifflugmenn 6 12
Skírteini fisflugmanna 7 2

Samtals: 304 247
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Árið 2008

Skírteini einstaklinga í gildi 1/1 2008 1/1 2009
ásamt fullgildingum

Einkaflugmenn/flugvél   543 556
Einkaflugmenn/þyrla 3 2
Atvinnuflugmenn/flugvél 324 307
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 435 471
Atvinnuflugmenn/þyrla 19 19
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 8 8
Flugvélstjórar 20 20
Flugumferðarstjórar 137 117
Flugumsjónarmenn  66 60
Flugvéltæknar 423 437
Svifflugmenn 53 51
Fullgildingar 193 139

Samtals: 2224 2187
Skírteini fisflugmanna 40 43  

 

Útgefin skírteini eftir flugskólum

Flugnema- Einkaflug- Atvinnuflug-
skírteini skírteini skírteini

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Flugskóli Akureyrar 13 9 11 8 0 0
Flugskóli Helga Jónss. 3 7 2 3 0 6
Flugskóli Íslands 66 54 66 68 43 47
Flugfélagið Geirfugl 14 24 12 17 0 0

Samtals: 96 94 91 96 43 53
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Árið 2008
Bókleg próf / hlutapróf Fjöldi prófa: Staðin próf: Hlutfall%

Atvinnuflugmannspróf 1. fl. 578 488 84%
Einkaflugmannspróf 957 583 61%
Blindflugspróf 71 61 86%
Flugumsjónarmannspróf 1 1 100%
Svifflugmannspróf 0 0
VIðbótarpróf þyrla 0 0

Samtals: 1607 1133

Bókleg próf (fjöldi útskrifaðra) 2007 2008

Atvinnuflugmannspróf 1.fl. 29 21
Einkaflugmannspróf 168 77
Blindflugspróf 0 5
Flugumsjónarmannspróf 2 1
Svifflugpróf 0 0

Samtals: 199 104

Verkleg próf (færnipróf og hæfnipróf vegna framlengingar eða endurnýjunar á útrunnum áritunum*)

Einkaflugmannspróf 83 74
Atvinnuflugmannspróf         32 23
Blindflugspróf 35 32
Flugkennarapróf 19 22
Flokksáritunarpróf (MEP) 2 2
Ýmis hæfnipróf 11 12

Samtals: 182 165
*Verkleg próf bókuð af Flugmálastjórn

Heilbrigðisskoðanir 2007 2008

Reykjavík 1550 1477
Innanlands utan Reykjavíkur 118 114
Luxembourg / Kosovo 38 41

Samtals: 1706 1632

Ýmsar áritanir í skírteini 412 519
(án nýrra áritana í skírteinum útgefnum á árinu)

Loftfaraskrá 2007 2008

Nýskráningar 24 18
Endurskráningar 0 4
Umskráningar 39 38
Hlutaskráningar 22 10
Breytingar á skráningu 19 21
Afskráningar 26 21

Loftför á skrá í árslok

Flugvélar léttari en 5700 kg 279 283
Flugvélar þyngri en 5700 kg 78 71
Þyrlur 10 12
Svifflugur 38 40

Samtals: 405 406
Aukning:

Lofthæfiskírteini

Endurnýjuð lofthæfiskírteini 269 288
Útgefin lofthæfiskírteini 26 18
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 1999 - 2008
Skírteini einstaklinga

Útgefin 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ásamt fullgildingum

Flugnemar 116 94 72 57 49 42 102 88 91 90
Einkaflugmenn/flugvél 98 70 68 57 54 43 53 77 85 71
Einkaflugmenn/þyrla 6 3 1 2 3 1 0 0 0 0
Atvinnuflugmenn/flugvél 55 24 40 52 45 79 50 67 43 50
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 26 15 20 22 27 85 32 69 33 67
Atvinnuflugmenn/þyrla 0 1 0 3 8 3 1 6 1 1
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 0 2 2 0 1 3 0 1 2 0
Flugvélstjórar 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Flugumferðarstjórar 1 8 7 6 5 27 2 13 0 6
Flugumsjónarmenn  4 4 8 10 3 10 16 7 3 0
Flugvéltæknar 15 12 25 8 0 0 0 0 0 0
Flugvéltæknar JAR-66 108 49 34 42 285 27 25
Svifflugmenn 1 0 3 4 4 2 3 1 2 6
Fullgildingar 271 228 180 231 250 350 333 234 199 167

Samtals: 594 461 426 561 499 679 634 848 486 483

Endurnýjuð 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Flugnemar 0 3 6 0 6 4 9 3 3 8
Einkaflugmenn/flugvél 67 134 136 105 88 90 102 117 91 92
Einkaflugmenn/þyrla 0 0 1 3 3 1 0 1 0 2
Atvinnuflugmenn/flugvél 22 49 40 57 45 64 32 27 42 32
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 34 27 43 56 31 42 44 71 52 42
Atvinnuflugmenn/þyrla 1 0 1 2 2 0 1 4 3 6
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
Flugvélstjórar 1 3 4 15 1 1 1 3 14 1
Flugumferðarstjórar 5 3 29 28 10 6 32 62 54 16
Flugumsjónarmenn  0 0 0 7 10 4 5 3 8 7
Flugvéltæknar 23 13 54 85 19 20 9 3 24 26
Svifflugmenn 1 6 14 5 6 4 6 13 6 12

Samtals: 154 238 329 365 221 237 241 307 297 245
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Skírteini einstaklinga
ásamt fullgildingun

Í gildi 1. janúar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Einkaflugmenn/flugvél 669 609 590 605 584 548 520 522 543 556
Einkaflugmenn/þyrla 6 9 7 7 9 8 5 4 3 2
Atvinnuflugmenn/flugvél 341 326 336 356 374 316 324 313 324 307
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 255 272 293 291 290 349 368 424 435 471
Atvinnuflugmenn/þyrla 12 14 11 13 16 16 17 20 19 19
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 5 5 7 6 6 7 7 7 8 8
Flugvélstjórar 42 41 38 25 26 24 24 23 20 20
Flugumferðarstjórar 89 94 101 100 108 143 134 145 137 117
Flugumsjónarmenn  39 39 44 50 52 54 69 71 66 60
Flugvéltæknar 273 282 297 317 340 353 392 448 423 437
Svifflugmenn 47 38 40 45 49 55 57 54 53 51
Fullgildingar 271 194 180 231 250 350 312 220 193 139

Samtals: 2049 1923 1944 2046 2104 2223 2229 2251 2224 2187

Bókleg próf 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fjöldi útskrifaðra nemenda
   -Atvinnuflugmannspróf 1.fl. 0 7 40 59 16 22 24 34 29 21
   -Einkaflugmannspróf 89 96 76 53 37 24 106 126 168 77
   -Svifflugpróf 3 0 3 6 0 0 3 0 2 0

92 103 119 118 53 46 133 160 199 98
Taflan greinir ekki frá fjölda flugumsjónarmannaprófa, hlutaprófa, regluprófa og annara prófa.

Verkleg próf: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Einkaflugmannspróf 105 52 86 61 53 37 60 77 83 74
Atvinnuflugmannspróf 55 21 20 33 33 32 34 38 32 23
Flugkennarapróf 37 12 27 8 11 17 18 23 19 22
Blindflugspróf 54 19 20 32 27 40 43 43 35 32

Samtals: 251 104 153 134 124 126 155 181 169 151
Hæfnipróf ásamt færniprófum fyrir áritanir (aðrar en kennara og blindflugsáritanir) og skírteini atvinnuflugmanns 1.fl.  eru ekki tilgreind í töflunni

Loftför á skrá 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
/ 31. Desember

343 347 360 369 376 393 397 407 405 406
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  1999 - 2008
Flugnema- og einkaflugmannsskírteini
Gefin út eftir flugskólum

   1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006     2007     2008

F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E

Flugfélagið Geirfugl 0 0 3 0 7 4 5 9 6 6 4 4 13 7 13 9 14 12 24 17
Flugmennt 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flugskóli Akureyrar 3 3 2 0 4 3 11 8 8 6 7 4 6 5 7 7 13 11 9 8
Flugskólinn Flugsýn 0 0 14 5 6 9 5 4 7 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Flugskóli Helga Jónssonar 7 1 5 1 3 4 1 2 1 2 0 0 1 1 4 1 3 2 7 3
Flugskóli Íslands 55 39 62 55 49 46 32 27 28 27 27 23 81 40 64 57 63 66 54 68

Samtals: 86 52 86 61 69 66 54 50 50 45 40 35 101 53 88 74 93 91 94 96

F = Flugnemi, E = Einkaflugmaður

Atvinnuflugmansskírteini
Gefin út eftir flugskólum

    1999     2000     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Flugmennt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flugskóli Helga Jónssonar 3 0 0 0 2 5 10 7 0 6
Flugskóli Íslands 26 20 22 23 25 27 23 34 43 47
Flugtak 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loft 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samtals: 51 20 22 23 27 32 33 41 43 53
* Útgefin JAA atvinnuflugmannsskírteini á árinu sem byggjast á áður útgefnum þjóðarskírteinum eru ekki flokkuð eftir skólum  
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Skírteini einstaklinga í gildi
1. janúar 2008 og 1. janúar 2009
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