Ákvörð
ðun Flugm
málastjórn
nar Íslandss nr. 40/2
2011 vegn
na kvörtunnar um aflýsingu
á flugi FII204 17. apríl 2010
I.

EErindið

Þann 111. nóvemb
ber sl. barst Flugmáálastjórnar Íslands (FMS), kvörttun frá A og B.
Kvartan
ndendur átti bókað far með flugi IIcelandair FI204
F
frá Ke
eflavík til Kaaupmannahafnar kl.
07:45 þ
þann 17. apríl 2010. Fluginu var hhins vegar aflýst
a
og flugu kvarten dur með Iccelandair
degi síð
ðar til Þránd
dheims í No
oregi. Fram kemur að kvartendur
k
hafi verið bboðin gistiað
ðstaða á
Íslandi. Hins vegar hafi þau ekkki notið aððstoðar eftirr komuna tiil Þrándheim
ms og báru kostnað
ms og Kaupmannahafn
nar, þ.e. lokkaákvörðunarstaðar
sem af hlaust af feerðum millii Þrándheim
samkvæ
æmt bókun sinni, og þaðan til hheimilis síns í Randers. Gera kvaartendur kröfu um
endurgrreiðslu á útlögðum kostnaði sínum vegna
v
flutn
nings millii Þrándhe
eims og
Kaupmaannahafnar og þaðan til Randers.
II.

M
Málavextir og bréfaskipti

FMS seendi Icelan
ndair framaangreinda kvörtun till umsagnar með tölvvupósti, daags. 22.
nóvemb
ber sl. Með tölvupósti þann 6. deesember sl. barst umsö
ögn frá C f.hh. Icelandair. Þar er
því svarrað til að búið
b
hafi ve
erið að geraa upp við umrædda
u
fa
arþega og ekki verði greiddar
frekari bætur vegn
na þessa máls. Um sé að ræða kröfu í tengsslum við goosið í Eyjafjallajökli.
Farþegaar hafi staðið frammi fyyrir þeirri ákkvörðun að velja að farra á þann áffangastað sem
s
var í
boði eð
ða að fá mið
ðann sinn endurgreidd
e
dan. Útskýrt hafi verið fyrir farþeegum að þeir þyrftu
að komaa sér áfram
m á eigin veggum eftir aðð ferð í sambærilegum tilfellum væ
æri lokið. Ko
ostnaður
sem til féll eftir að
ð á áfangasstað kom b eri flugfélög ekki ábyrrgð á í gos aðstæðum, aftur á
móti hafi umræddu
um farþegum verið greeidd aðstoð áður en flu
ugferðin hóffst.
Kvarten
ndum var veitt
v
tækifæ
æri til athuggasemda viið framangreindar útsskýringar Iccelandair
með tölvupósti dags. 16. desember sl. oog bárust atthugasemdir sama dagg. Segja kvaartendur
að á Íslaandi hefðu þær upplýssingar veriðð gefnar að einungis yrrði greitt fyrrir eina gisttinótt en
allt umfram það yrði á reikkning farþegga. Þá var upplýst um
m að hægtt yrði að fljúga
f
til
Þrándheeims en þaaðan yrði hver að sjáá um sig. Kvartendurr segja að þrátt fyrirr að slík
tilkynnin
ng hafi verrið gefin sé það ekki þþað sama og
o að það sé það réttta. Langt sé
é á milli
Þrándheeims og Raanders og Þrándheimuur sé langtt frá því að
ð vera lokaaákvörðunaarstaður.
Bókuð hafi verið ferð til Kaaupmannahhafnar og samkvæmt
s
upplýsinguum kvarten
nda beri
Icelandaair að koma farþegum
m til lokaákvvörðunarstaaðar. Á heildina litið hhafi verið um
u mjög
takmarkkaðar upplýýsingar verrið að frá I celandair og
o ekki góð
ð upplifun að standa uppi án
aðstoðaar eða upplýsinga í Þrrándheimi uum miðja nótt.
n
Kvarte
endur ítrekkar kröfu um að fá
endurgrreiddan útlaagðan kostaanað sinn viið ferðir heiim samkvæmt kvittunuum.

Bls. 1

III.

Forsendur og niðurstaða Flugmálastjórnar Íslands

Neytendur flugþjónustu eða aðrir sem hagsmuna hafa að gæta sem telja að flugrekandi,
flytjandi, ferðaskrifstofa eða umboðsmaður framangreindra aðila hafi brotið gegn skyldum
sínum samkvæmt lögum um loftferðir nr. 60/1998 eða reglugerðum settum á grundvelli
þeirra geta beint kvörtun til Flugmálastjórnar Íslands, sbr. 1. mgr. 126. gr. c. loftferðarlaga.
Stofnunin tekur málið til skoðunar í samræmi við ákvæði laganna og stjórnsýslulaga og sker
úr ágreiningi með ákvörðun, sbr. 3. mgr. 126. gr. c og 140. gr. loftferðalaga, ef hann verður
ekki jafnaður með öðrum hætti. Sú ákvörðun er bindandi fyrir flugrekandann.
Um réttindi farþega vegna aflýsingar á flugi er fjallað um í reglugerð EB nr. 261/2004, um
sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem neitað er um far og
þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun verður, sem var innleidd hér á landi með reglugerð nr.
574/2005. Samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 574/2005 er Flugmálastjórn Íslands sá aðili sem
ber ábyrgð á framkvæmd reglugerðarinnar samanber 16. gr. reglugerðar nr. 261/2004/EB.
Um aflýsingu á flugi og þá aðstoð sem flugrekandi skal veita í slíkum tilvikum er fjallað um í 5.
gr. reglugerðar EB nr. 261/2004. Ekki er véfengt að aflýsing á flugi vegna eldgoss, líkt og á við
í því máli sem hér er til skoðunar, geti falið í sér slíkar óviðráðanlegar aðstæður að leiði til
niðurfellingar skaðabótaskyldu flugrekenda skv. 7. gr., sbr. 3. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr.
261/2004. Hins vegar fella óviðráðanlegar aðstæður ekki niður rétt flugfarþega til annarrar
þjónustu sem boðin skal farþegum skv. a‐ og b‐lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004.
Þannig skulu farþegar m.a. eiga þess kosta völ að breyta flugleið, með sambærilegum
flutningsskilmálum, til lokaákvörðunarstaðar eins fljótt og auðið er samkvæmt b‐lið 1. mgr. 8.
gr. reglugerðarinnar.
Reglugerð EB nr. 261/2004, sem ætlað er að tryggja ríka vernd fyrir farþega, gengur út frá
því að flugrekanda beri að koma farþegum sínum til lokaákvörðunarstaðar, í því tilviki sem
hér er til skoðunar, til Kaupmannahafnar sbr. bókun kvartanda í flugið. Skerða
óviðráðanlegar aðstæður ekki þennan rétt farþega. Í 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar kemur
fram að þjóni margir flugvellir einum og sama bæ, borg eða héraði og flugrekandi býður
farþega flugfar til annars flugvallar en þess sem farþeginn var skráður til skal flugfélagið
greiða ferðakostnaðinn milli flugvallanna tveggja eða annars nálægs ákvörðunarstaðar, fallist
farþeginn á það. Skal tilvik það sem hér er til skoðunar fært undir ákvæði þetta með
lögjöfnun. Það er því niðurstaða Flugmálastjórnar að Icelandair hafi borið að greiða
ferðakostnað kvartenda milli Þrándheims og Kaupmannahafnar þegar flug það sem
kvartendur fengu far með í stað flugs FI204 sem aflýst var þann 17. apríl 2010 lenti í
Þrándheimi en ekki í Kaupmannahöfn en farþegar eiga rétt á því að flugleið sé breytt til
lokaákvörðunarstaðar skv. b‐lið 1. mgr. 8. gr. sé flugi aflýst. Hins vegar verða kvartendur að
bera kostnað af ferðum milli Kaupmannahafnar og til heimilis síns í Randers sjálfir.

Bls. 2

Ákvörðunarorð
Icelandair skal endurgreiða kostnað kvartenda við ferðir milli Þrándheims og
Kaupmannahafnar skv. 3. mgr. 8. gr. reglugerðar EB nr. 261/2004 sbr. reglugerð nr.
574/2005, vegna aflýsingar á flugi FI204 þann 17. apríl 2010.
Ákvörðun þessi er kæranleg til innanríkisráðuneytis skv. 3. mgr. 126. gr. c loftferðalaga nr.
60/1998 og 10. gr. laga nr. 100/2006 um Flugmálastjórn Íslands. Kæra skal berast
ráðuneytinu innan þriggja mánaða frá því að viðkomandi var tilkynnt um ákvörðun þessa.
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