
  

Reglur  
um skipan og starfsemi flugverndarráðs 

 
 

1. gr. 
 Flugverndarráð er stjórnvöldum til ráðuneytis um flugverndaraðgerðir sem 
nauðsynlegar eru til að mæta hættu gegn almenningsflugi.   
 Meðal verkefna flugverndarráðs eru: 

a) reglubundin endurskoðun Flugverndaráætlunar Íslands og framkvæmd hennar, 
gerð tillagna til breytinga á áætluninni vegna þróunar í flugverndartækni eða 
annarri tækni eða öðrum þáttum, breytinga á hættustigi, aðgerðum eða öðrum 
skyldum þáttum; 

b) að tryggja samstarf í flugverndaraðgerðum milli stjórnardeilda, stofnana og 
annarra aðila sem eru ábyrgir fyrir Flugverndaráætlun Íslands samkvæmt eðli 
og umfangi hættunar; 

c) að mæla með birtingu og samræma, í samvinnu við stjórnvöld breytingar á 
stefnu í flugverndarmálum; 

d) að taka til skoðunar tillögur flugverndarnefnda flugvalla og mæla með 
breytingum til rekstraraðila flugvalla, flugrekenda og annarra aðila auk 
Flugmálastjórnar Íslands þar sem við á; og 

e) styðja flugverndarsjónarmið í hönnun nýrra mannvirkja eða við breytingar á 
þeim. 

 
2. gr. 

 Flugverndarráð er skipað sjö mönnum og jafnmörgum til vara til fjögurra ára í 
senn.  Varamenn taka sæti í forföllum aðalmanna.  Flugmálastjóri skipar í ráðið, einn 
samkvæmt tilnefningu Flugvallarstjórans á Keflavíkurflugvelli, einn samkvæmt 
tilnefningu Sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli, einn samkvæmt tilnefningu 
Ríkislögreglustjóra, tvo samkvæmt tilnefningu flugrekenda, einn skv. tilnefningu 
Flugstoða ohf. og einn án tilnefningar.  Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.   
 Flugmálastjóri skipar í ráðið og skipar formann og varaformann.  Aðal- og 
varamenn skulu njóta trúnaðartrausts.  Atkvæði formanns ræður úrslitum ef atkvæði 
falla jöfn. 
 Auk fastra fulltrúa má bjóða öðrum þáttöku á fundum ráðsins eftir þörfum, s.s. 
til að tryggja sérþekkingu og reynslu við umfjöllun mála. 

 
3. gr. 

 Fundi í flugverndarráði skal halda eftir þörfum en eigi sjaldnar en tvisvar á ári.  
Formaður boðar fundi.  Fundagerðir skulu haldnar og dreift eftir samþykki ráðsmanna 
til viðeigandi yfirvalda.   
 Flugverndarráði skal heimilt að setja á stofn sérstaka vinnuhópa til að skoða 
tiltekin efni og leita aðstoðar og fullþingis hagsmunaðila í því efni.  
 

4. gr. 
 Hverjum ráðsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði er hann fær 
vitneskju um í starfi sínu í flugverndarráði og leynt skal fara lögum, eðli máls 
samkvæmt eða samkvæmt sérstakri ákvörðun ráðsins.  Þagnarskyldan helst þótt látið 
sé af starfi. 
 

5. gr. 



  

 Reglur þessar eru settar með vísan til 2. mgr. 70. gr. laga um loftferðir nr. 
60/1998 með síðari breytingum.  Reglur þessar taka gildi 20. desember 2006.  Frá 
sama tímamarki falla úr gildi eldri reglur sama efnis sem settar voru 20. janúar 2003. 
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