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vergri landsframleiðslu einstök. Til 
samanburðar má geta að þessi tala er 2-3% 
hjá nágrannaríkjunum.  

Ísland er eitt fárra ríkja innan Samtaka 
evrópskra flugmálastjórna (ECAC) sem 
ekki er aðili að Evrópustofnun um öryggi í 
flugleiðsögu (Eurocontrol). Ástæðan hefur 
fyrst og fremst verið sú að 
flugleiðsöguþjónusta sem Ísland veitir er 
nær eingöngu á Norður-Atlantshafinu, á 
ICAO-NAT-svæði, samkvæmt skilgrein-
ingu Alþjóðaflugmálastofnunarinnar á 
flugstjórnarsvæðum en ECAC-ríkin veita 
nánast eingöngu þjónustu í Evrópu í ICAO 
EUR-svæði. Ennfremur hefur kostnaður 
við aðild fram til þess verið talinn alltof hár 
ef aðildargjald miðaðist við alla þá al-
þjóðlegu flugumferð sem Ísland þjónustar á 
úthafinu. Hins vegar er það ljóst að 
reglugerðir Evrópusambandsins (ESB) um 
flugleiðsögu ber að innleiða hér á landi en 
Eurocontrol hefur tekið virkan þátt í að 
móta og semja þær reglur. Hugsanleg aðild 
Íslands að Eurocontrol var athuguð ítarlega 
á árinu og sérfræðingar Eurocontrol komu 
hingað til viðræðna í tvígang auk þess sem 
forsvarsmenn Flugmálastjórnar ræddu 
óformlega við nánast hvert tækifæri við 
talsmenn Eurocontrol um ávinning af slíkri 
aðild. Ítarleg skýrsla um aðild sem 
stofnunin hefur tekið saman verður send 
innanríkisráðuneytinu þar sem lagt er til að 
leitað verði eftir formlegu áliti Isavia um 
slíka aðild og að því loknu verður 
væntanlega farið í formlegar viðræður á 
árinu 2013. Það er ekki síst gert vegna þess 
að kostnaður við aðild er nú talinn vera 
viðráðanlegur og stuðningur Eurocontrol 
við að viðhalda flugleiðsögu Íslendinga á 
Norður-Atlantshafinu er talinn mikilvægur. 

Ísland hefur ekki ennþá innleitt reglugerð 
ESB nr. 1070 frá 2009, svokallaðan SES 

pakka II sem breytir reglugerðum um hið 
samevrópska loftrými frá 2004. Ísland 
hefur ekki viljað innleiða þá reglugerð 
óbreytta en fyrir því hafa verið talin gild 
rök. Ákvæði í reglugerðinni og því sem af 
henni leiðir gengur þvert gegn 
skuldbindingum Íslands á Norður-
Atlantshafinu, og ýmislegt í reglunum á illa 
við á úthafinu auk þess sem lofthelgi 
landsins liggur ekki að lofthelgi annars 
evrópsks ríkis. Viðræður hafa staðið við 
framkvæmdastjórnina um innleiðingu 
þessarar reglugerðar í EES-samninginn 
með hléum allan þennan tíma án þess að 
lausn hafi fengist. Flugmálastjórn Íslands 
hefur nú þegar notað nokkur mannár við að 
greina og rökstyðja hvernig innleiðingu sé 
best fyrir komið en stofnunin telur að 
Ísland hafi bæði mikilvægan og góðan 
málstað að verja. Í ársbyrjun 2013 var er 
útlit fyrir að lausn væri sé í sjónmáli sem 
tæki taki mið af öllum kröfum Íslendinga í 
málaflokknum. 

Í stjórn EASA gerði flugmálastjóri grein 
fyrir því sjónarmiði að alltof langt væri 
gengið með reglum EASA um almannaflug 
og að þær væru alltof óaðgengilegar og 
óþarflega flóknar. Ennfremur studdi Ísland 
eindregið að farið yrði í að gera nýjar 
reglugerðir þar sem nálgun við gerð reglu-
gerðanna væri með öðrum hætti en að eiga 
útgangspunktinn í reglum um atvinnuflug. 
Með því væri hins vegar viðurkennt að 
ekki væri ætlast til sama öryggisstaðals í 
einkaflugi og atvinnuflugi. Mál þessi voru 
rædd við fulltrúa Flugmálafélags Íslands og 
var góð samstaða um þessa nálgun. 

Flugmálastjórn Íslands bað ráðuneyti inn-
anríkismála með formlegum hætti á vor-
mánuðum að hlutast til um að svonefndri 
þriðjulandaleit á farþegum sem koma frá 
Bandaríkjunum yrði hætt. Það var gert á 
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þessa komu bæði fulltrúar frá flugmála-
stjórnum Bretlands og Írlands til að ræða 
þessi mál, sérstaklega og ekki síst 
mælingar á ösku í lofti. Þekking og viðbún-
aður er miklu betri hérlendis nú en var árið 
2010 í Eyjafjallajökulsgosinu en enn er 
eftir að ljúka málum varðandi beinar 
mælingar á ösku úr lofti og festa í sessi 
formlegt samráð og verklag.  

1.3 Hvað hefur áunnist í flugmálum 
undanfarin ár og hver er staðan nú? 
Það er fróðlegt að líta um öxl og reyna að 
gera sér grein fyrir hvað hefur áunnist í 
stjórnsýslu og eftirlitsmálum í flugi á 
undanförnum árum og það má gera að 
nokkru leyti með því að skoða stöðuna 
núna. Eftirfarandi eru atriði eða atburðir 
sem flugmálastjóri telur einkennandi fyrir 
stöðu stofnunarinnar og Ísland í flugmálum 
með beinni skírskotun til stjórnsýslu og 
eftirlits. 

1. Lög og reglugerðir einkum tengdar 
flugöryggi. Smáþjóðinni Íslandi hefur 
tekist að innleiða mjög umfangsmiklar 
og ítarlegar kröfur um flugöryggi bæði 
sem lög og reglugerðir og á þann hátt 
að það nýtist sjáfum atvinnuveginum. 
Margar stærri þjóðir gætu verið stoltar 
af því hvernig til hefur tekist hérlendis. 
Þekkingin á kröfunum er ekki aðeins 
hjá stofnuninni heldur hjá flug, 
flugskólum, viðhaldsaðilum, skírteinis-
höfum o.s.frv. og þar með talinni gras-
rótinni. Þetta hefur sannast í úttektum á 
stofnuninni og úttektum stofnunarinnar, 
í umræðum um flugmál og erlendir 
aðilar leita töluvert hingað eftir 
viðskiptum. Hér skiptir gagnkvæm 
viðurkenning miklu máli svo og 

orðspor stofnunarinnar og fyrirtækja í 
greininni. Þetta hefur verið löng veg-
ferð og má rekja til inngöngu Íslands í 
Flugöryggissamtök Evrópu (JAA) árið 
1992. Nánast allar reglur eru alþjóð-
legar og nánast aldrei neinar sér-
íslenskar kröfur. Undantekning frá 
þessu er þó t.d. innleiðing á flugvernd-
arkröfum í innanlandsflugi þar sem 
undanþága er frá kröfum ESB og 
innleiðing á kröfum um samevrópska 
loftrýmið þar sem sérstaða Íslands 
varðandi flugleiðsögu á Norður-
Atlantshafinu virðist verða viðurkennd. 

2. Flugöryggisstjórnunarkerfi og flug-
öryggisáætlun Íslands eru einhvers 
konar samnefnari þess að kröfum og 
reglugerðum er fylgt eftir, þó þannig að 
lagt er stöðugt kerfisbundið mat á það 
hvar áherslur eiga að vera, t.d. í eftirliti. 
Þetta er veruleg breyting frá því sem 
áður var þegar nánast var neglt niður 
hvað ætti að skoða á hverju átján 
mánaða tímabili. Áhættugreining og 
ákvörðun á flugöryggisstigi er síðan 
hluti þessarar nálgunar. Formleg 
viðurkenning á því að ekki sé ætlast til 
sama öryggisstigs í einkaflugi og 
atvinnuflugi er einnig breyting frá 
upphafi starfsemi Flugöryggisstofnunar 
Evrópu EASA. 

3. Vottun flugleiðsögu og flugvalla. 
Aðskilnaður á rekstri flugleiðsögu-
þjónustu og flugvalla frá stjórnsýslu og 
eftirliti árið 2007 með stofnun Flug-
stoða og síðar Isavia markaði þáttaskil í 
opinberum rekstri í flugmálum. Isavia 
þarf leyfi fyrir sínum rekstri frá Flug-
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Með innleiðingu reglugerða ESB um 
samevrópskt loftrými með aðlögun sem 
hæfir starfsemi á Norður-Atlantshafinu 
yrðu kröfur um öryggismál í 
flugleiðsögu svo og afköst miklu 
sýnilegri og skýrari. Ekki síst hvað 
varðar öryggismál hefur bæði stofnunin 
og flugleiðsöguaðilar hérlendis náð 
góðum tökum á kröfunum. Sem dæmi 
má nefna að menntun og þjálfun 
flugumferðarstjóra er komin í fastari 
farveg og nýtur gagnkvæmar 
viðurkenningar. Ennfremur hefur náðst 
góður árangur í innleiðingu og rekstri 
öryggisstjórnunarkerfa. Næsta skref er 
að ná góðum tökum á reglugerðunum í 
heild sinni, þar á meðal samhæfðri 
mælingu á afköstum. 

6. Faglegar úttektir og eftirsóttir 
starfsmenn. Aðferðir við úttektir, 
undirbúningur, skráning frávika og 
eftirfylgni þeirra hefur fest sig í sessi á 
síðastliðnum áratug. Það heyrir til 
undantekninga að ekki sé sátt um 
frávikið en eðlilega geta stundum verið 
skiptar skoðanir á því hversu alvarlegt 
það er og hve fljótt ber að laga það sem 
úrskeiðis hefur farið. Þetta ber að skoða 
í ljósi þess að fjöldi úttekta er nokkur 
hundruð á ári. Þessi kunnátta og 
þekking og hin faglega þekking á við-
fangsefninu hefur leitt til þess að 
starfsmenn eru eftirsóttir til að fara í 
úttektir fyrir ESB og EASA og einnig 
hefur verið sóst eftir starfsmönnum 
stofnunarinnar í flugiðnaðinum 
hérlendis og erlendis. Þannig starfar 
rúmlega tugur fyrrverandi sérfræðinga 

og eftirlitsmanna stofnunarinnar hjá 
stofnunum eða samtökum í Evrópu og 
Kanada svo og hjá aðalviðskiptavinum 
stofnunarinnar gegnum tíðina. 

7. Stofnunin nýtur trausts. Flugmálastjórn 
Íslands hefur tekið þátt í 
skoðanakönnun Capacent einu sinni á 
ári um traust á stofnunum landsins. 
Stofnunin hefur fengið í einkunn 5,1 og 
er næst á eftir Háskóla Íslands, 
Lögreglunni og Landhelgisgæslu. Auk 
þess hafa alþjóðastofnanir og samtök 
eins og Alþjóðaflugmálastofnunin, 
Flugöryggisstofnun Evrópu EASA og 
Eftirlitsstofnun EFTA gert úttektir á 
stofnuninni. Almennt hafa þær úttektir 
komið vel út en oftast kemur eitthvað í 
ljós sem betur má fara og ber að 
lagfæra. Stofnuninni hefur ávallt tekist 
að leiðrétta öll frávik innan tilskilins 
frests nema þau örfáu atriði sem 
stofnunin var ósammála úttektaraðilum 
um. Engin eftirmál hafa orðið af slíku. 
Annað dæmi um traust og fagmennsku 
stofnunarinnar í samvinnu við 
flugrekstraraðila hérlendis er að 
stofnunin sótti fast að með viðeigandi 
ráðstöfunum væri farþegaflug með 
núverandi loftförum Flugfélags Íslands 
til Ísafjarðar innan eðlilegra 
öryggismarka þó svo að almennar 
reglur gæfu annað til kynna. Með 
ítarlegri greiningu og útreikningum 
ásamt fundum með sérfræðingum 
EASA tókst flugmálayfirvöldum hér að 
sýna fram á að öryggi væri innan 
ásættanlegra marka Flugöryggisstofn-
unar Evrópu. 



Flugmálastjórn Íslands  11 Ársskýrsla 2012 

11           

8. Sam
stofn
regl
gagn
að 
flug
sjálf
flug
hérl
flug
til 
fyrs
loftf
upp
gagn
verk
flug
mik
fyrir
Íslen
einn
hefu
viðu

9. Fjár
fjárh
und
hún
núll
reks
hefu
hrun
fjárm
veru
árin
mið
neys
lag 

                       

mkeppni við 
fnanir. Með 
lugerðum 
nkvæmar vi
stofnunin 

gmálastjórnir
fgefið að 

grekendur h
lendis og hef
grekstur og s
Danmerkur.

st og 
ferðasamnin
 á að bjóða
nkvæm vi
kum að Ev
gnám hérlend
kil viðhaldss
rtæki víðs
ndingar me
nig getað st
ur sýnst sv
urkenningar.
rmál stofnun
hagsafkomu

danfarin sex
n nánast ver
li, hvorki m
strarafgangi.
ur tekist þ
n og samdr
málum. Dr
ulega úr ko
nu 2006 til
ðað er
sluvísitölu. 
hefur held

                       

sambærileg
almennum 

á EES-sv
iðurkenning
sé í sam

r í Evrópu
núverand

hafi höfuðst
fur t.d. Prim
skráningu lo
. Ástæðan 

fremst 
ngar sem D
a. Á hinn b
iðurkenning 
vrópubúar 
dis og rekin 
stjórnun hér
svegar í 
eð EASA-r
tarfað erlen

vo vegna g
.  
narinnar. E

u sto
x ár hefur 
rið rekin á 

með tapi né 
 Þetta 
þrátt fyrir 
rátt í ríkis-
regið var 
ostnaði frá 
l 2010 ef 
r við 
Ríkisfram-

dur dregist 

             Árssk

gar erlendar
kröfum og

væðinu um
ar má segja

mkeppni við
u. Ekki er

di íslenskir
töðvar sínar

mera Air flutt
oftfara sinna
var líklega
hagstæðari

Danir höfðu
bóginn hefur

gert að
hafa sótt í
er umfangs-

rlendis fyrir
heiminum

éttindi hafa
dis ef þeim
agnkvæmrar

Ef litið er til
ofnunarinnar

kýrsla 2012      

r 
g 

m 
a 
ð 
r 
r 
r 
t 
a 
a 
i 
u 
r 
ð 
í 
-
r 
. 
a 

m 
r 

l 
r 

s
t
h
s
s
k
2

Alm
jafnv
og s
Reg
gras
allta
trúv
lögb
ekki
er æ
er m
fram
Flug
ýmis
lögb
NOR
tíma
vottu
býr 
þekk

                      

saman miða
tekjur vegna
hafa aukist,
svifa. Tekju
skiptavina e
kostnaði en 
2009. 

ennt. Stofn
vægi, nýtur 
starfsmenn 
lulega er 
rótarinnar þ

af saman. E
erðugleika 

bundnum sky
i eftir þeim l

ætlað. Samvin
með miklum
m í eldgo
gmálastjórn
s verkefni

bundnu ver
RDICAO-sk
abili og up
un flugvalla

yfir mjög
kingu og m

                Flug

að við söm
a þjónustu- o

einkum ve
ur vegna 

eru nú tæp 
voru minnst

nunin er 
trausts innan
eru eftirsótt

fundað m
þó svo sjóna
En stofnuni

og er ek
yldum sínum
lögum og reg
nna við fyrir

m ágætum ei
osunum 20

getur einni
i utan si
rkefna, ein
krifstofnunna
ppbyggingu 
arins í Kos
g hæfu st
etnað sem æ

gmálastjórn Ísla

mu vísitölu 
og eftirlitsgja
egna meiri u
greiðslna v
60% af hei
t rúm 50% 

í fjárhagsl
nlands sem u
tir starfskraf
með fulltrú
armið fari e
in missir a
kki að si
m ef hún fy
glum sem he
rtæki í grein
ins og t.d. k
10 og 20
ig tekist á 
inna lágma
ns og rek
ar í Montrea

stjórnsýslu 
sovo. Stofnu
tarfsfólki m
ætti að gagn

ands 

en 
alda 
um-
við-
ldar 
árið 

legu 
utan 
ftar. 
úum 
ekki 
allan 
inna 
ylgir 
enni 
inni 
kom 
011. 
við 

arks 
kstur 
al á 

og 
unin 
með 
nast 



Flugmálastjórn Íslands  12 Ársskýrsla 2012 

Flugmála

hinni n
ánægju,
aukast o
um óko

2. S
starfse
Hjá Flu
starfsme
starfsme
Kynjahl
60% ka
velta ár

astjórn Íslands 

nýju Samgön
, atvinnure
og virðing á

omna tíð. 

Skipurit, 
emi 
ugmálastjórn
enn í lok
enn eru í
lutföll voru 
arlar og 40%
rsins var 9,4%

                       

ngustofu. M
ekstrar og 
á alþjóðavett

starfsm

n Íslands s
k árs 20
 100% st
svipuð og á
% konur. S
%. Lífaldur 

                 Árs

Megi flug til
þekkingar

tvangi dafna

menn og

störfuðu 42
012. Flestir
tarfshlutfalli
árin á undan
Starfsmanna-

starfsmanna

sskýrsla 2012   

l 
r 
a 

g 

2 
r 
. 
, 
-
a 

stofn
eru s
eru 
starf
men

Mik
þjálf
Sért
og 
stofn
nám
þeir 
árinu
skip

                       

nunarinnar e
starfsmenn þ
10 starfsme
fsmanna sto
nntun eða me

klar og sértæ
funar starf
ækastar eru 
hæfni eftir
nunarinnar 

mskeið utanla
námskeið 

u voru þó
ulögð af ICA

                       

er tiltöluleg
þó á aldrinum
enn yfir sext
ofnunarinnar
enntun tengd

ækar kröfur
fsmanna Fl

kröfurnar v
rlitsmanna o
og sækja þ

ands sem inn
hjá EASA 
ó einnig 
AO, auk þes

                      

a hár en fle
m 41-50 ára
tugt. Rúm 7
r hafa hásk
da flugi.  

r eru gerðar
lugmálastjór
varðandi þjál
og sérfræði
þeir margvís
nan. Helst sæ

og JAA e
sótt námsk
s sem stofnu

   12 

estir 
a. Þá 
76% 
óla-

r til 
rnar. 
lfun 
inga 
sleg 

ækja 
n á 
keið 
unin 

 



Flugmálastjórn Íslands  13 Ársskýrsla 2012 

13                                                                      Ársskýrsla 2012                                             Flugmálastjórn Íslands 

fékk til landsins sérfræðinga í ákveðnum 
málaflokkum. Með því móti nær stofnunin 
að halda þjálfunarkostnaði niðri og fleiri 
starfsmenn geta fengið þjálfun á sama tíma. 
Fræðsluráð gefur árlega út skýrslu um 
hvaða fræðslu starfsmenn stofnunarinnar 
hafa hlotið á árinu en í skýrslunni koma 
einnig fram upplýsingar um kostnað og 
tíma sem varið hefur verið í þjálfun og 
endurmenntun. 

Fyrir utan sértæka þjálfun einstakra 
starfsmanna stóð stofnunin fyrir tveimur 
námskeiðum fyrir alla starfsmenn, annars 
vegar örnámskeiði um jafnréttismál sem 
Jafnréttisstofa kenndi og hins vegar 
námskeiði sem bar yfirskriftina „Sjálfskiln-
ingur, þroski og þróun“, kennt af Hauki 
Inga Jónssyni. 

Starfsmenn Flugmálastjórnar hafa valið sér 
jafnréttisfulltrúa auk þess sem þrír 
starfsmenn sinna vinnuvernd innan stofn-
unarinnar sem öryggisfulltrúar. Allir 
starfsmenn hafa starfslýsingu, og þjálf-
unaráætlun er gerð árlega hjá a.m.k. eftir-
litsmönnum. Hjá stofnuninni er virkt 
starfsmannafélag sem allir starfsmenn eru 
aðilar að. Starfsmannafélagið stendur fyrir 
þremur árlegum viðburðum, árshátíð, 
vorferð og haustgrilli, auk þess að 
skipuleggja minni viðburði sem oftar en 
ekki innihalda einhverja fræðslu samhliða 
skemmtun.   

3. Alþjóðlegt samstarf 
Flug er í eðli sínu alþjóðlegt. Ísland er 
flugþjóð og hefur tekið þátt í alþjóðasam-
starfi tengdu flugi í áratugi. Nær allar 
kröfur og reglugerðir tengdar flugi eru al-
þjóðlegar og leggur Flugmálastjórn Íslands 
á það áherslu að gera ekki séríslenskar 
kröfur sem hamlað gætu flugiðnaðinum í 

alþjóðasamkeppni. Að mati stofnunarinnar 
er sjálfsagt að setja fram séríslenskar kröfur 
eða biðja um undanþágur frá 
alþjóðakröfum þar sem sérstaða Íslands er 
óumdeilanleg, vegna legu landsins, veðurs 
eða annarra aðstæðna sem mynda sérstöðu 
landsins. Ísland hefur t.d. eitt landa 
undanþágu frá flugverndarkröfum í 
innanlandsflugi sem hefur gríðarlegan 
sparnað í för með sér, bæði fjárhagslegan 
og tímalegan. 

Þær alþjóðastofnanir sem Flugmálastjórn 
Íslands er aðili að, sætir eftirliti frá eða 
tekur þátt í á annan hátt eru helstar: 
Alþjóðaflugmálastofnunin (International 
Civil Aviation Administration ICAO), 
Flugöryggisstofnun Evrópu (European 
Aviation Safety Agency EASA), Samtök 
evrópskra flugmálastjórna (European Civil 
Aviation Conference ECAC), ESB, 
Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, og 
Eurocontrol. 

3.1 Aðalþing Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar - ICAO Assembly  
Alþjóðaflugmálastofnunin ICAO setur 
grundvallarstaðla og kröfur í flugi og 
vinnur að samræmingu flugmála um heim 
allan. Staðlar og reglur í Evrópuríkjum 
byggja að miklu leyti á stöðlum og starfi 
ICAO. Ísland hefur átt aðild að stofnuninni 
frá 1944 þegar henni var komið á fót með 
svonefndum Chicago-sáttmála en ICAO er 
ein af undirstofnunum Sameinuðu 
þjóðanna með aðalstöðvar í Montreal í 
Kanada. 

Aðalþing ICAO er haldið þriðja hvert ár og 
verður 38. þingið haldið haustið 2013. 
Norðurlöndin hafa skipst á að bjóða fram 
fulltrúa til setu í fastaráði ICAO og er nú 
komið að Noregi að bjóða fram fulltrúa og 
taka við forystu, af Dönum, NORDICAO-
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líta til óbeinna hagsmuna sem m.a. leiða af 
möguleikum til að hafa áhrif á stefnumótun 
og verkefni stofnunarinnar, sérstaklega er 
lúta að áherslum er varða úthafssvæðin. 
Ísland gæti þannig haft áhrif á gerð reglna 
sem henta úthafssvæðinu og núverandi 
framkvæmd flugleiðsöguþjónustu á 
úthafinu. Þar með getur aðild skapað 
Íslandi bakhjarl sem styrkir stöðu landsins 
sem flugleiðsöguveitanda á Norður-
Atlantshafinu. 

Að mati Flugmálastjórnar er mikilvægt að 
leggja til grundvallar hvort aðildin sé 
líklegri en ella til að tryggja áframhaldandi 
tilvist flugleiðsöguþjónustunnar hér á landi. 

4. Umhverfismál 
Umhverfismál í flugi hafa verið í 
brennidepli á undanförnum árum. Samhliða 
hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum því 
tengdum hafa kröfur um minnkun 
útblásturs loftfara aukist. Spáð hefur verið 
að útblásturskvóti í flugi sem og hækkun 
eldsneytisverðs muni hamla flugi til og frá 
Íslandi auk þess að hækka kostnað farþega 
töluvert. Enn sem komið er er ekki vitað 
hvort útblásturskvótinn hamli flugi þar sem 
ekki er komin nægjanleg reynsla. Hins 
vegar lítur út fyrir að hækkandi 
eldsneytisverð hafi áhrif bæði á samgöngur 
á landi og í lofti hjá Íslendingum sem ekki 
sér fyrir endann á. 

4.1 Baráttan við loftslagsbreytingar 
Evrópusambandið (ESB) hefur allt frá 
árinu 2003 lagt mikla áherslu á að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við 
alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Flugvéla-
framleiðendur og flugrekendur um allan 
heim hafa náð töluverðum árangri í að 
draga úr eldsneytisnotkun og þar með 

losun gróðurhúsalofttegunda en sífellt 
hækkandi eldsneytiskostnaður hefur ekki 
síst haft áhrif á þá þróun. Árið 2005 kom 
ESB á fót viðskiptakerfi með losun-
arheimildir gróðurhúsalofttegunda. Ísland 
er skuldbundið til að taka þátt í kerfinu 
samkvæmt samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið og gildir viðskiptakerfið 
fyrir íslenska flugrekendur jafnt sem aðra 
evrópska flugrekendur. Viðskiptakerfið, í 
almennu máli nefnt ETS (Emission 
Trading System), gegnir lykilhlutverki í 
aðgerðum ESB gegn loftslagsbreytingum 
enda kerfið eitt helsta stjórntæki sambands-
ins til að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Það stóð til að allt flug innan 
ríkja ESB/EES og milli aðildarríkja og 
þriðju ríkja myndi falla undir kerfið frá og 
með 2012. Miklar deilur hafa staðið um 
flug milli aðildarríkja og þriðju ríkja og 
ákvað ESB að fresta gildistöku þessa hluta 
þar til seint á þessu ári. Þrýstingur hefur 
því enn og aftur verið settur á ICAO að 
koma á alþjóðakerfi losunarheimilda í flugi 
því það ætti að vera orðið ljóst að einstök 
ríki eða svæði heimsins geta trauðla búið til 
viðskiptakerfi með losunarheimildir sem 
nær út fyrir þeirra yfirráðasvæði. 
Spurningin er hvort ICAO nær að svara 
kallinu að þessu sinni.  

4.2 Hljóðstigskröfur fyrir þotur  
Samhliða aukinni flugumferð og þéttari 
byggð í kringum flugvelli er almennt 
hugað að því að gera kröfur um minnkun 
hljóðmengunar. Í Chicago-sáttmála Al-
þjóðaflugmálastofnunarinnar má finna 
hljóðstigskröfur sem notaðar eru til að 
ákvarða og votta hljóðstig loftfara í köflum 
2, 3 og 4 í Viðauka 16 sem fjallar um 
umhverfisvernd. Til fróðleiks má geta þess 
að Bandaríkjamenn tala um „Stage“ sem 
samsvarar fyrrgreindum köflum ICAO.  
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um ber að standa skil á.  

Þá var gefin út reglugerð nr. 1025/2012 um 
flugvirkt sem byggir á viðauka 9 við 
Chicago-sáttmálann (e. facilitation). Ýmis 
ákvæði viðaukans höfðu þegar verið 
innleidd og er að finna á víð og dreif í 
löggjöf, reglugerðum eða afleiddum regl-
um. Flugvirkt tekur til samhæfingar opin-
berra aðila og annarra sem koma að afgr-
eiðslu eða þjónustu við loftför, farþega, far-
angur og farm til þess að loftflutningar geti 
gengið snurðulaust fyrir sig. 

Þá var gefin út reglugerð nr. 1185/2012 um 
starfrækslu og lofthæfi loftfars í opinberum 
rekstri. Reglugerð EB nr. 216/2008 gildir 
ekki þegar um er að ræða her, tollgæslu, 
lögreglu, leit og björgun, slökkvistarf, 
landhelgisgæslu eða sambærilegt verkefni 
eða þjónustu og EASA hafði beint þeim 
tilmælum til aðildarríkja ESB/EES að þeim 
væri óheimilt að staðfesta lofthæfi eða 
flugrekstur ríkisloftfara með tilvísun til 
EASA-skírteina eða vottunar. Í ljósi þess 
var framangreind reglugerð sett og gerir 
hún ráð fyrir að sambærilegar kröfur við 
EASA-kröfur verði lagðar til grundvallar 
útgáfu á innlendu skírteini eða vottun að 
því marki sem það er hægt. 

Í október 2012 var birt ný reglugerð ESB 
um rekstur loftfara nr. 965/2012 sem mun 
leysa reglugerð um flutningaflug flugvéla 
nr. 1263/2008 (EU-OPS) af hólmi auk þess 
sem reglugerð um flutningaflug þyrlna, 
JAR-OPS 3, mun einnig falla úr gildi. 

Með nýju reglugerðinni verða gerðar 
kröfur um nokkrar breytingar varðandi 
stjórnskipulag í flugrekstri sem saman-
stendur af innleiðingu öryggisstjórnunar-
kerfa og hlítingarkerfa (compliance 
monitoring). Ennfremur eru gerðar breyt-

ingar varðandi upphafsþjálfun þjónustu-
liða. 

Reglugerð um rekstur loftfara gerir ráð 
fyrir að flugmálayfirvöld geti frestað 
innleiðingu reglugerðarinnar til 28. október 
2014 en ákveðið var að nýta tímarammann 
ekki að fullu og er gert ráð fyrir að hún taki 
gildi hér á landi 8. apríl 2014. 

Með innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa 
munu íslenskir flugrekendur að fullu 
uppfylla ákvæði ICAO-sáttmálans en kraf-
an um slík kerfi tók gildi 1. janúar 2008. 
Reglugerð um flutningaflug flugvéla og 
þyrlna hefur fram til þessa ekki uppfyllt 
ákvæði sáttmálans um slík kerfi. 

Skoðanir á stöðu innleiðingar öryggis-
stjórnunarkerfa hafa leitt í ljós að flug-
rekendur eru langt komnir með innleið-
inguna og staða mála að mestu til fyrir-
myndar og því er ekki talið nauðsynlegt að 
nýta tímafrestinn að fullu enda talið að 
gagnkvæm viðurkenning skipti hér meira 
máli. 

Á árinu var unnið að innleiðingu 
reglugerðar Evrópusambandsins um 
skírteini áhafnarliða í almenningsflugi, 
nánar tiltekið reglugerð ESB nr. 
1178/2011. Reglugerðin tók gildi innan 
ESB þann 8. apríl 2012 og kom til 
framkvæmda hér á landi þann 8. apríl 2013 
líkt og í flestum ríkjum Evrópu. Þessi 
reglugerð hefur þau áhrif að íslensk 
þjóðarskírteini verða ekki lengur gild eftir 
gildistöku hennar og í stað JAR-FCL 
skírteina verða gefin út svonefnd Part-FCL 
skírteini. Undir nýju reglugerðina falla 
einnig skírteini svifflugmanna og nýtt 
skírteini fyrir frístundaflugmenn verður 
mögulegt. Reglugerðin hefur ýmsar aðrar 
mikilvægar breytingar í för með sér, m.a. 
varðandi stjórnkerfi flugskóla, heilbrigðis 
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fyrir loftfarið TF-SAA. Ráðuneytið 
staðfesti ákvörðun Flugmálastjórnar í 
málinu. 

Þá kvað innanríkisráðuneytið upp úrskurð 
sinn í máli sem varðar kæru á ákvörðun 
stofnunarinnar á hendur Svifflugfélagi 
Íslands um afturköllun á lofthæfistaðfest-
ingarvottorði TF-SAA annars vegar og hins 
vegar kröfu um aðgang að loftförunum TF-
SAS og TF-SAC sem kærð var til 
ráðuneytisins á árinu 2011. Ráðuneytið 
staðfesti þar ákvörðun Flugmálastjórnar.  

Þá kvað úrskurðarnefnd um upplýsingamál 
einnig upp úrskurð sinn í máli sem varðar 
kæru á ákvörðun Flugmálastjórnar um 
beiðni Svifflugfélags Íslands um aðgang að 
gögnum sem kærð var á árinu 2011. 
Úrskurðarnefndin féllst á tvær af mörgum 
kröfum Svifflugfélagsins en staðfesti 
synjun Flugmálastjórnar á einni kröfu. 
Öðrum kröfum Svifflugfélagsins var vísað 
frá.  

Að lokum má geta þess að í mars 2012 
höfðaði Icelandair mál á hendur 
Flugmálastjórn til ógildingar ákvörðunar 
stofnunarinnar á hendur félaginu vegna 
farþegamáls. Úrslit þess máls lá ekki fyrir í 
lok árs. 

8. Almannaflug 
Undanfarin ár hefur Flugmálastjórn legið 
undir ámæli fyrir að standa ekki 
nægjanlegan vörð um almannaflug á 
Íslandi og að draga ekki fram sérstöðu 
Íslands á alþjóðavettvangi sem leitt gæti til 
þess að reglur, sérstaklega er varða viðhald 
(Part-M) lítilla loftfara í almannaflugi, 
væru mildari hér en annars staðar. Þeirri 
umræðu voru gerð góð skil í ársskýrslu 
stofnunarinnar 2011.  

Stofnunin hefur þó verið í forsvari fyrir því 
að óska eftir endurskoðun 
reglugerðarinnar. EASA stofnaði starfshóp 
í framhaldi af opnum fundi með 
flugmálastjórnum og iðnaðinum í Evrópu í 
október 2011 til að endurskoða Part-M 
reglurnar fyrir almannaflugið. Í lok árs lágu 
fyrir fyrstu tillögur hópsins að breytingum 
á Part-M reglugerðinni sem áætlað er að 
innleiða um mitt ár 2013. Sami starfshópur 
mun vinna áfram og fyrirhugað er að 
breyta reglunum enn frekar.  

Þá hefur verið orðrómur á kreiki um að 
loftförum hafi fækkað verulega á skrá eftir 
að hinar nýju reglur tóku gildi en því miður 
hefur stofnunin ekki haldbær gögn sem 
styðja það né hrekja. Þann 1. janúar 2013 
var 361 loftfar skráð í loftfaraskrá. 
Almannaloftför með EASA-skírteini og 
gilt lofthæfistaðfestingarvottorð voru 156. 
Annex II skráð loftför með 
lofthæfistaðfestingarvottorð í gildi voru 56. 
Gildi lofthæfistaðfestingarvottorða ein-
kennist af árstíðasveiflu enda er mest um 
einkaflug á sumrin. Vert er að geta þess að 
fyrst um áramótin gat stofnunin tekið 
saman þessar upplýsingar og hefur 
stofnunin því ekki samanburðartölur til að 
vísa í. Hins vegar voru teknar saman 
upplýsingar um þetta í nóvember 2011 þar 
sem talin voru Annex II loftför en 
samkvæmt loftfaraskrá 11.11.2011 var 101 
Annex II loftfar skráð. Þar af voru 52 
Annex II loftför með gilt lofthæfistaðfest-
ingarvottorð. Þann sama dag voru 
samkvæmt loftfaraskrá 270 loftför sem 
féllu undir EASA-reglurnar, þar af 78 
loftför í flutningaflugi (atvinnuflugi). 

Á árinu birti Flugmálastjórn ákvörðun nr. 
6/2012 um að handbækur loftfara skuli 
vera á ensku. Sú ákvörðun FMS á rætur 
sínar að rekja til tillögu Rannsóknarnefndar 
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úthafinu. 

Sérfræðingar Flugmálastjórnar í flug-
leiðsögu tóku þátt í starfi þeirra ríkja sem 
sinna flugleiðsöguþjónustu á Norður-
Atlantshafi (NAT SGP) líkt og áður, og 
áhersla var lögð á það starf sem varðar 
reglur og eftirlit. Þá var tekið þátt í starfi 
sem nefnist NSA-coordination platform 
sem er vettvangur fyrir innlend flugmála-
yfirvöld í Evrópu til að samræma starfsemi 
þeirra. Þátttaka snerist m.a. um 
samræmingu á öryggiseftirlit. Auk þess tók 
Flugmálastjórn þátt í samvinnu 
norðurlandanna á þessu sviði.  

Á árinu var mikil áhersla lögð á samráð við 
Isavia vegna krafna er varða breytingar á 
rekstri veitenda flugleiðsöguþjónustu. 
Samráðið snéri ekki síst að því hvaða gögn 
og öryggisrök Isavia þarf að skjalfesta til 
að Flugmálastjórn geti með úttekt staðfest 
áframhaldandi rekstrarleyfi fyrirtækisins. 

Nauðsynleg lögleiðing breytinga á reglum 
um samevrópska loftrýmið inn í EES 
samninginn kallaði á samkomulag við hlut-
aðeigandi aðila um aðlaganir fyrir starf-
semi flugleiðsöguþjónustu á Íslandi. Vinna 
vegna þessa var fyrirferðarmikill þáttur í 
starfsemi stofnunarinnar á árinu samhliða 
þátttöku í nefnd framkvæmdastjórnarinnar 
um samevrópska loftrýmið (SSC) þar sem 
þessar reglur eru þróaðar og samþykktar 

Á árinu náðist samkomulag innan NAT 
SPG um frammistöðuvísa sem notaðir 
verða sem mælikvarðar á öryggi innan 
NAT (safety key performance indicators). 
Starfsemin í Norður-Atlantshafi býr að því 
að ríkin hafa í áraraðir safnað gögnum um 
öryggisframmistöðu og eru að því leyti 
lengra komin í notkun öryggisframmi-
stöðuvísa en Evrópa. Í Evrópu hafa verið 
innleiddar reglur um frammistöðukerfi sem 

snúa m.a. að frammistöðu m.t.t. öryggis, 
umhverfis, afkastagetu og kostnaðar-
hagkvæmni í flugleiðsögu. 

12. Flugvellir og flugvernd 
Flugmálastjórn Íslands fer með stjórnsýslu, 
eftirlit og heimildaveitingar í málum 
flugvalla, lendingarstaða og flugverndar. 

Á Íslandi eru fjórir alþjóðaflugvellir, 
þ.e.a.s. flugvellir sem hafa heimild til að 
afgreiða loftför til og frá Íslandi. Fjórtán 
flugvellir eru í grunnneti samgangna en 
heildarfjöldi lendingarstaða er 59. Allir 
flugvellir á landinu eru teknir út a.m.k. einu 
sinni á fimm ára tímabili en 
áætlunarflugvellir innanlands sæta þó oftar 
úttekt eða eigi sjaldnar en á tveggja ára 
fresti og millilandaflugvellir minnst einu 
sinni á ári. 

Nokkur vinna var á árinu tengd undirbún-
ingi fyrir nýja flugvallarreglugerð frá 
EASA auk þess sem breytingar á reglugerð 
um flugafgreiðslu krafðist aukins umfangs 
starfseminnar vegna heimildarveitinga og 
eftirlits. 

Flugverndarúttektir eru gerðar á 
millilandaflugvöllunum fjórum og hjá 
flugrekendum í millilandaflugi, 
viðurkenndum umboðsaðilum og öllum 
þjónustuaðilum sem skylt er að viðhafa 
flugverndarráðstafanir í samræmi við 
reglugerð nr. 361/2005 um flugvernd. 

Á árinu voru flugverndarráðstafanir mikið 
til umfjöllunar í fjölmiðlum í kjölfar þess 
að tveir menn komust yfir girðingu, um 
flugvélastæði og inn í flugvél sem beið 
brottfarar á Keflavíkurflugvelli þar sem 
þeir fundust inni á salerni fyrir brottför. 
Strax var gripið til ráðstafana til að ganga 
úr skugga um að ekki hefðu verið unnin  
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14. Flugtölur 
 

                     Yfirlit yfir loftför á skrá 31.12.2012 

  Flugrekendur   > 10 tonn 5,7 - 10 tonn < 5,7 tonn Samtals 
      
  Air Arctic     1 1 
  Atlantsflug ehf     1 1 
  Bláfugl ehf 6     6 
  Ernir ehf   3 3 6 
  Flugfélag Íslands ehf 8     8 
  Flugfélagið Atlanta ehf 21     21 
  Garðaflug ehf     1 1 
  Icelandair ehf 21     21 
  Landhelgisgæslan 1 3   4 
  Mýflug hf     6 6 
  Norðurflug ehf     3 3 
  Norlandair ehf     3 3 
  Vesturflug ehf     1 1 
  Þyrluþjónustan hf     1 1 
   
  Samtals (flugrekendur) : 57 6 20 83 
    
  Aðrir (þ.m.t. svifflugur) 1   277 278 
  Samtals (aðrir) : 1 0 277 278 
      
  Heild: 58 6 297 361 
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Rekstraraðili Áætlun Leigufl. Þjónustufl. Verkfl. Einkafl. Kennsla Samtals
Air Atlanta Icelandic 47.833 47.833
Atlantsflug 108 108
Bláfugl hf 1.532 362 1.894
Ernir Air 3.208 1.000 4.208
Flugfélag Íslands hf 9.304 1.019 10.323
Garðaflug hf 65 65
Icelandair 58.223 736 58.959
Landhelgisgæsla Íslands 1.490 1.490
Mýflug hf 1.642 332 1.974
Norðurflug ehf 1.107 1.107
Norlandair 629 443 1.195 2.267
Vesturflug 272 272
Þyrluþjónustan hf 329 5 334
Flugfélagið Geirfugl - f lugskóli 1.743 1.459 3.202
Flugskóli Helga Jónssonar 57 209 266
Flugskóli Íslands 1.203 4.565 5.768
Flugskóli Akureyrar 207 486 693
Keilir 472 2.853 3.325
Einstaklingar í einkaflugi 5.190 5.190
Svifflugfélög 736 736
Fisfélög (Vélknúin fis) 1.500 1.500

Flugtímar samtals: 72.896 50.950 3.901 3.087 11.108 9.572 151.514

   Yfirlit um flugtíma 2012
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Skírteini einstaklinga

Útgefin Samtals Samtals
ásamt fullgildingum 2011 2012

Flugnemar 68 73
Einkaflugmenn/flugvél   96 140
Einkaflugmenn/þyrla 1 2
Atvinnuflugmenn/flugvél 61 102
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 42 56
Atvinnuflugmenn/þyrla 3 2
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 1 0
Flugvélstjórar 0 0
Flugumferðarstjórar 17 6
Flugumsjónarmenn  2 5
Flugvéltæknar (PART-66) 14 10
Svifflugmenn 4 8
Skírteini fisflugmanna 7 4
Fullgildingar (ásamt endurútgefnum) 94 43

Samtals: 410 451

Nemaskírteini Flugumferðarstjóra 28 12

Endurnýjuð Samtals Samtals
2011 2012

Flugnemar 6 3
Einkaflugmenn/flugvél   80 88
Einkaflugmenn/þyrla 0 1
Atvinnuflugmenn/flugvél 46 58
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 46 58  
Atvinnuflugmenn/þyrla 6 2
Atvinnuflugmenn I. fl./þyrla 3 3
Flugvélstjórar 2 6
Flugumferðarstjórar 5 4
Flugumsjónarmenn 8 4
Flugvéltæknar 40 66
Svifflugmenn 12 9
Skírteini fisflugmanna 5 14

Samtals: 259 316
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  Útgefin skírteini eftir flugskólum   
    
  Flugnema- Einkaflug- Atvinnuflug-   
  skírteini skírteini skírteini   
    
  2011 2012 2011 2012 2011 2012   
    
  Flugskóli Akureyrar 8 6 7 5   
  Flugskóli Helga Jónss. 2 2 2 2 2   
  Flugskóli Íslands 31 29 33 29 42 30   
  Flugfélagið Geirfugl 14 17 12 12   
  Keilir 13 21 11 12 29 24   
  Samtals: 68 75   65 60 0 71 56   
                              
 

 

 

Árið 2012

Skírteini einstaklinga í gildi 1/1 2012 1/1 2013
ásamt fullgildingum

Einkaflugmenn/flugvél   511 582
Einkaflugmenn/þyrla 5 5
Atvinnuflugmenn/flugvél 353 466
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 487 510
Atvinnuflugmenn/þyrla 19 20
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 8 8
Flugvélstjórar 18 12
Flugumferðarstjórar 120 122
Flugumsjónarmenn  45 50
Flugvéltæknar 495 423
Svifflugmenn 54 64
Fullgildingar 89 43

Samtals: 2204 2305
Skírteini fisflugmanna 55 55
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Bókleg próf / hlutapróf Fjöldi prófa: Staðin próf: Hlutfall%
Atvinnuflugmannspróf 1. fl. 562 455 81%
Einkaflugmannspróf 1410 874 62%
Blindflugspróf 1 1 100%
Flugumsjónarmannspróf 11 7 64%
Svifflugmannspróf 0 0

Samtals: 1984 1337
Bókleg próf (fjöldi útskrifaðra) 2011 2012
Atvinnuflugmannspróf 1.fl. 25 21
Einkaflugmannspróf 59 74
Blindflugspróf 0 1
Flugumsjónarmannspróf 2 7
Svifflugpróf 0 0

Samtals: 86 103
Verkleg próf (færni-  o g hæfnipró f  vegna framlengingar eða endurnýjunar á útrunnum áritunum

Einkaflugmannspróf 53 71
Atvinnuflugmannspróf  (MEP)        49 52
Blindflugspróf 60 55
Flugkennarapróf 24 20
Ýmis hæfnipróf 26 19

Samtals: 212 217
*Verkleg próf bókuð af Flugmálastjórn

Heilbrigðisskoðanir 2011 2012
Reykjavík 1090 1065
Innanlands utan Reykjavíkur 128 77

Samtals: 1218 1142

Ýmsar áritanir í skírteini 627

Loftfaraskrá 2011 2012
Nýskráningar 14 15
Endurskráningar 0 1
Umskráningar 29 25
Hlutaskráningar 31 13
Breytingar á skráningu 5 4
Afskráningar 29 21
Loftför á skrá í árslok
Flugvélar léttari en 5700 kg 265 260
Flugvélar þyngri en 5700 kg 61 61
Þyrlur 10 12
Svifflugur 30 28

Samtals: 366 361
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Skírteini einstaklinga

Útgefin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ásamt fullgildingum

Flugnemar 49 42 102 88 91 90 56 85 68 73
Einkaflugmenn/flugvél 54 43 53 77 85 71 49 62 96 140
Einkaflugmenn/þyrla 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Atvinnuflugmenn/flugvél 45 79 50 67 43 50 34 56 61 102
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 27 85 32 69 33 67 36 31 42 56
Atvinnuflugmenn/þyrla 8 3 1 6 1 1 2 1 3 2
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 1 3 0 1 2 0 0 0 1 0
Flugvélstjórar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flugumferðarstjórar 5 27 2 13 0 6 1 14 17 6
Flugumsjónarmenn  3 10 16 7 3 0 0 4 2 5
Flugvéltæknar (PART-66) 49 34 42 285 27 25 22 13 14 10
Svifflugmenn 4 2 3 1 2 6 1 2 4 8
Fullgildingar 250 350 333 234 199 167 102 118 94 43

 
Samtals: 499 679 634 848 486 483 303 387 403 447

Endurnýjuð 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Flugnemar 6 4 9 3 3 8 5 5 6 3
Einkaflugmenn/flugvél 88 90 102 117 91 92 90 83 80 88
Einkaflugmenn/þyrla 3 1 0 1 0 2 0 1 0 1
Atvinnuflugmenn/flugvél 45 64 32 27 42 32 29 32 46 58
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 31 42 44 71 52 42 89 46 46 58
Atvinnuflugmenn/þyrla 2 0 1 4 3 6 2 5 6 2
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 0 1 0 0 0 1 2 0 3 3
Flugvélstjórar 1 1 1 3 14 1 1 1 2 6
Flugumferðarstjórar 10 6 32 62 54 16 54 41 5 4
Flugumsjónarmenn  10 4 5 3 8 7 5 10 8 4
Flugvéltæknar (PART-66) 19 20 9 3 24 26 15 29 40 66
Svifflugmenn 6 4 6 13 6 12 8 4 12 9

Samtals: 221 221 237 241 307 297 245 300 257 302
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Skírteini einstaklinga
ásamt fullgildingun

Í gildi 1. janúar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Einkaflugmenn/flugvél 584 548 520 522 543 556 546 526 511 582
Einkaflugmenn/þyrla 9 8 5 4 3 2 2 4 5 5
Atvinnuflugmenn/flugvél 374 316 324 313 324 307 309 334 353 466
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 290 349 368 424 435 471 481 490 487 510
Atvinnuflugmenn/þyrla 16 16 17 20 19 19 19 18 19 20
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 6 7 7 7 8 8 7 7 8 8
Flugvélstjórar 26 24 24 23 20 20 20 20 18 12
Flugumferðarstjórar 108 143 134 145 137 117 106 116 120 122
Flugumsjónarmenn  52 54 69 71 66 60 52 46 45 50
Flugvéltæknar 340 353 392 448 423 437 461 462 495 423
Svifflugmenn 49 55 57 54 53 51 56 53 54 64
Fullgildingar 250 350 312 220 193 139 98 118 89 43

Samtals: 2104 2223 2229 2251 2224 2187 2157 2194 2204 2305

Bókleg próf 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fjöldi útskrifaðra nemenda
   -Atvinnuflugmannspróf 1.fl. 16 22 24 34 29 21 29 44 25 21
   -Einkaflugmannspróf 37 24 106 126 168 77 56 53 59 74
   -Svifflugpróf 0 0 3 0 2 0 3 1 0 0

53 46 133 160 199 98 88 98 84 95
Taflan greinir ekki frá fjö lda flugumsjónarmannaprófa, hlutaprófa, regluprófa og annara prófa.

Verkleg próf: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Einkaflugmannspróf 53 37 60 77 83 74 54 63 53 71
Atvinnuflugmannspróf 33 32 34 38 32 23 23 44 49 52
Flugkennarapróf 11 17 18 23 19 22 13 18 24 20
Blindflugspróf 27 40 43 43 35 32 28 49 60 55

Samtals: 124 126 155 181 169 151 118 174 186 198
Hæfnipróf ásamt færniprófum fyrir áritanir (aðrar en kennara og blindflugsáritanir) og skírteini atvinnuflugmanns 1.fl.  eru ekki tilgreind í tö flunni

Loftför á skrá 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
/ 31. Desember

376 393 397 407 405 406 399 381 366 361
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Flugnema- og einkaflugmannsskírteini
Gefin út eftir flugskólum

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

Flugfélagið Geirfugl 6 6 4 4 13 7 13 9 14 12 24 17 5 11 15 11 14 12 17 12
Flugskóli Akureyrar 8 6 7 4 6 5 7 7 13 11 9 8 3 3 7 2 8 7 6 5
Flugskólinn Flugsýn 7 4 2 4
Flugskóli Helga Jónssonar 1 2 0 0 1 1 4 1 3 2 7 3 0 6 6 1 2 2 2 2
Flugskóli Íslands 28 27 27 23 81 40 64 57 63 66 54 68 31 30 37 35 31 33 29 29
Keilir 16 4 23 10 13 11 21 12

Samtals: 50 45 40 35 101 53 88 74 93 91 94 96 55 54 88 59 68 65 75 60

F = Flugnemi, E = Einkaflugmaður

Atvinnuflugmansskírteini
Gefin út eftir flugskólum

Flugskóli Helga Jónssonar 2 5 10 7 0 6 4 0 0 0
Flugskóli Íslands 25 27 23 34 43 47 31 37 42 30
Keilir 10 29 24

Samtals: 27 32 33 41 43 53 35 37 71 54

2012

2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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