
STARFSMAÐUR SAMGÖNGUSTOFU BJÓ TIL 
ÓLÖGLEGA VERKLAGSREGLU SEM 
ENGANVEGINN SAMRÆMIST LÖG OG REGLUM 

MISMUNUN VARÐANDI 
HAFSVÆÐI

Árið 2018 breytti samgöngustofa 
haffærum fjölmargra farþegaskipa 
skv. verklagsreglu framhjá gildandi 
reglugerð 666/2001. Bls. 2

SÉR INNISÆTA KRÖFUR Á 
AMELIU ROSE

Nú árið 2022 höfum við uppfyllt 
kröfur samgöngustofu varðandi 
innsæti og kostnaðurinn er ca. 13 
milljónir kr. Nú eru liðin 4 ár síðan 
við mótmæltum þessari 
mismunu un innisætakröfu. bls. 4

VALDNÍÐSLA OG MISMUNUN OG 
GEÐÞÓTTAÁKVARÐANIR AF HÁLFU 
SIGLINGASVIÐS SAMGÖNGUSTOFU
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FRÍTT EINTAK

TJÓN VEGNA VALDNÍÐSLU 
SAMGÖNGUSTOFU OG 
LANDHELGISGÆSLUNAR

Vegna ágreinings farsviðslínu 
okkar, höfum við ítrekað verið 
færðir í land af landhelgisgæslunni 
með tilheyrandi tjóni sem hefur 
kostað okkur fleiri hundruð 
milljónir sl. 4 ár.  bls. 4
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AMELIA ROSE

Lína hafnarsvæði Reykjavíkurhafnar 
skv. reglugerð samgönguráðuneytis 
19. maí 2009

Amelia Rose - Skr. nr. 2856

Hafsvæði: Sérsvæði búinn til af samgöngustofu. 
Farþegaleyfi: Var 70 en minnkuð niður í 50 v/innsæta 1. nóv. 2019
Innisæti: 55
Heildarsæti: 110
Stærð skips: 191 bt, ML 34 m

Sérlína búin til af 
samgöngustofu 2018 
fyrir Ameliu án nokkra 
reglugerða.

Skrúður - Skr. nr. 1919

Hafsvæði: Hafsvæði 
reykjavíkurhafnar
Farþegaleyfi: 62
Innisæti: 42
Stærð skips: 33 bt, ML 15 m

Skúlaskeið - Skr. nr. 6581

Hafsvæði: Hafsvæði 
reykjavíkurhafnar
Farþegaleyfi: 33
Innisæti: 20
Stærð skips: 13 bt, ML 11 m

5 mílna lína uppgefin  af landhelgisgæslunni 
og skv. upplýsingum er ekki leyfilegt að fara 
yfir þessa línu. Við höfum margoft kært að 
skip sé að fara yfir þessa línu en gæslan 
aðhefst ekkert að beiðni samgöngustofu. 
Að okkar mati er þetta grafalvarlegt þar sem 
skip og farþegar eru ekki tryggðir fyrir utan 
5 mílna línu. 

Opal - Skr. nr. 2851

Hafsvæði: 5 mílur frá landi
Farþegaleyfi: 40
Innisæti: 12
Heildarsæti: Ekki vitað
Stærð skips: 69 bt, ML 21 m
Á samatíma og farþegaleyfi Ameliu minnkað 
niður í 50 farþega vegna innstæta var 
farþegaleyfi á Opal aukið úr 12 í 40 farþega.

Eldey - Skr. nr. 2910

Hafsvæði: 5 mílur frá landi
Farþegaleyfi: 196
Innisæti: 140
Stærð skips: 298 bt, ML 29 m

Elding - Skr. nr. 1047

Hafsvæði: 5 mílur frá landi
Farþegaleyfi: 127
Innisæti: 40-60
Sæti í heild: 85
Stærð skips: 107 bt, ML 23 m

Gestur - Skr. nr. 2311

Hafsvæði: 5 mílur frá landi
Farþegaleyfi: 34
Innisæti: 20
Stærð skips: 18 bt, ML 12 m

Þruma 2 - Skr. nr. 7735

Hafsvæði:
15 mílur frá brottfararhöfn
Farþegaleyfi: 12
Innisæti: 0
Stærð skips: Ekki vitað

Andrea - Skr. nr. 2787

Hafsvæði: 5 mílur frá landi
Farþegaleyfi: 196
Innisæti: 130
Stærð skips: 298 bt, ML 29 m

Upplýsingakort um brot á jafnræðisreglunni og 

grófmismunun af hálfu landhelgisgæslunnar og 

samgöngustofu á farþegaskipinu Ameliu Rose - 2856

Árið 2018 breytti samgöngustofa haffærum fjölmargra 
farþegaskipa skv. verklagsreglu framhjá gildandi 
reglugerð 666/2001.
Hér eru dæmi:
Elding
Hafsvæði "C" skv.rg.666/2001 eða 15 sml frá vari/5 sml í 
lendingu.
Elding áður
Hafsvæði "C" - skv.rg. 666/2001 á Faxaflóa 
ÞRUMA III
Mest 15 sjómílur frá brottfararhöfn. 
ÞRUMA III áður
Hafsvæði "D" skv.rg.666/2001 eða 6 sml frá vari/3 sml í 
lendingu. 

Við teljum þessa verklagsreglu vera ólöglega þar sem 
hún stenst ekki lög né reglugerðir og ekkert er haft 
samráð við tryggingafélög 
viðkomandi farþegabáta.
Væntanlega farþegabátar ótryggðir ef slys verður. 
Einnig viljum við að taka fram að yfirlögfræðingur 
samgöngustofu Sigrún Henríetta Kristjánsdóttir 
þvertekur fyrir að þessi reglugerð sé í gildi.  En annað 
má sjá á tölvupósta samskiptum starfsmanna samgön-
gustofu og landhelgisgæslu, sjá til hliðar.
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SAMGÖNGUSTOFA

Hér fyrir neðanmá sjá fleiri pósta af samskiptum 
samgöngustofu, landhelgisgæslunar og þá sem gefa út 
haffæraskírteini samgöngustofu á Ísafirði.

Skv. þessum tölvupóstum er yfrlögfræðingur að segja ósatt 
varðandi verklagsreglum sem greinilega er í gildi varðandi 
þetta hafsvæði. Grafalvarlegt mál að starfsmaður 
samgöngustofu setji þessar reglu á einum degi þvert á 
reglugerðir sem eru í gildi. Einnig án samráðs við 
tryggingafélög viðkomandi skipa og ef slys verður utan 
farsviðs laga og reglna gilda tryggingar ekki.

Einnig má kalla þess verklagsreglu undanþágu fyrir þessi 
farþegaskip. Hér er greinagerð um undanþágu frá 
samgöngustofu til samgönguráðuneytis sem seatrips sótti um 
árið 2019 og 2020. En var alfarið hafnað á þeim forsendum að 
engin farþegaskip fá undanþágu til siglinga utan hafsvæðis 
reglugerðar.  Þar með er þetta svar klár mismunun 
samgöngustofu á milli útgerða (farþegaskipa).

Þegar við vöktum athygli á því við landhelgisgæsluna árið 2018 
að flest öll farþegaskip væru að sigla fyrir utan löglegs 
hafsvæðis, brást samgöngustofa við því á einum degi að breyta 
haffæraskírteinum fjölmargra farþegaskipa og skýrir þessa 
breytingu verklagsreglu (undanþágu). Starfsmaður 
samgöngustofu passaði vel upp á það að Amelia Rose væri ekki 
inni þessari undanþágu. 

Dæmi: Þessi farþegabátur til 
vinstri var með leyfi til að sigla 
3 sjómílur frá landi en 
samgöngustofu breytti því 
með undanþágu í 15 sjómílur.

Á sama tíma má Amelia Rose 
má sigla bara á takmörkuðu 
svæði innan hafnarsvæðis 
Reykjavíkur.



SÉR INNISÆTA KRÖFUR Á AMELIU
Þann 1 nóv. hvert ár minnka þeir Farþegaleyfið úr 70 í 50 
farþega  vegna fjölda innisæta sem eru 51 sæti eftir 
gögnum frá samgöngustofu, erum við einu 
farþegabátarnir sem þurfum að fylgja þessum reglum, 
dæmi farþegabáturinn Elding er með 40 innisæti og má 
sigla eftir 1 nóv með 127 farþega og hafa aldrei þurft að 
fylgja þessum reglum, annað gróft dæmi er með 
farþegabátinn Opal sem aðeins er með 12 innisæti og 
þann 18 desember 2019 gefur samgöngustofa út 40 
farþegaleyfi fyrir þá, á þetta við fjölda annara 
farþegabáta þrátt fyrir fjölda kvartana frá okkur.

Nú árið 2022 höfum við uppfyllt kröfur samgöngustofu 
varðandi innsæti og kostnaðurinn er ca. 13 milljónir kr.
Nú eru liðin 4 ár síðan við mótmæltum þessari 
mismunu un innisætakröfu.
Við höfum ítrekað óskað eftir skýringu á þessari 
mismunun og fátt er um svör þó fengið svar hér fyrir 
neðan árið 2020. Enn eru engar kröfur komnar á önnur 
farþegaskip mars 2022.
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AMELIA ROSE

TJÓN VEGNA VALDNÍÐSLU SAMGÖNGUSTOFU 
OG LANDHELGISGÆSLUNAR
Vegna ágreinings farsviðslínu okkar, höfum við ítrekað 
verið færðir í land af landhelgisgæslunni með 
tilheyrandi tjóni sem hefur kostað okkur fleiri hundruð 
milljónir sl. 4 ár. Við höfum ávallt óskað eftir frið meðan 
dómstólar taka málið fyrir en hvorki landhelgisgæslan 
né samgöngustofa orðið við þeirri beiðni og hafa þeir 
verið duglegir að senda út fréttatilkynningar til fjölmiðla 
varðandi meint brot okkar sem hafa kostað okkur bæði 
fjárhagslega og andlega mikið tjón.

Árið 2021 kom niðurstaða dómstóla þar sem við vorum 
sýknaðir af öllum kærumálum landhelgisgæslunar sem 
voru 6 talsins og er dómur staðfestur.
Hér til hliðar má sjá niðurstöðu dómsins.

Þrátt fyrir þennan dóm hefur landhelgisgæslan ítrekað 
sent varðskip og lögreglu á okkur á sömu forsendum og 
fyrir dóminn.  Við höfum óskað eftir hvers vegna þeir 
virða ekki dóminn og fengið þær útskýringar frá 
yfirmanni aðgerðarsviðs landhelgisgæslunar og 
starfsmönnum að þeir ætli sér ekki að virða þennan 
dómsúrskurð.


