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Efni: Umsögn um samgönguáætlun og lagaákvæði hennar
Á fundi stjórnar Hafnasambands sveitarfélaga 8. febrúar sl. var meðal annars 
Qallað um frumvarp til laga um samgönguáætlun og lagaákvæði er varða 
samgönguáætlun. Málinu var vísað til samgöngunefndar hafnasambandsins, sem 
Qallað hefur um málið. Tímamörk umsagnarfrests eru alltof stutt miðað við þau 
frumvörp sem um er að ræða. Með þeim fyrirvara er veitt eftirfarandi umsögn um 
frumvörpin:
„Hafnasamband sveitarfélaga hefur ítrekað mælst til þess að gerð verði 
samgöngu- og flutningaáætlun fyrir landið og jafnfram ályktað um nauðsyn þess 
að jafna samkeppnisstöðu flutninga. I þeim ályktunum hefur m.a. komið fram að 
sjóflutningar hafa orðið undir í samkeppni við landflutninga þrátt fyrir að 
sjófiutningar séu á margan hátt hagkvæmari en aðrir flutningamátar í 
efnahagslegu, umhverfislegu og öryggislegu tilliti. Sú þróun hefur einmitt átt sér 
stað annars staðar í Evrópu og stjórnvöld hafa beinlínis markað þá stefnu að færa 
flutninga í auknum mæli af vegum og á sjóleiðir. Samræmd áætlun í 
samgöngumálum með skýrum markmiðum og tillögum um aðgerðir er því löngu 
tímabær og nauðsynleg. Að því leyti styður hafnasamband sveitarfélaga 
fyrirliggjandi frumvarp. Hafnasambandið vill þó gera athugasemd við skipan 
samgönguráðs og telur að fjögurra manna hópur skipaður forstöðumönnum 
málaflokkanna þriggja auk eins manns tilnefndum af ráðherra, geti ekki orðið sá 
breiði og fjölfaglegi hópur sem sannarlega þarf að koma að stefnumörkun í 
þessum mikilvæga málaflokki. Þar þurfa fleiri aðilar að koma til, s.s. 
hagsmunaaðilar, aðilar af vinnumarkaði, rannsókna- og eða háskólastofnanir, 
sveitarfélög o.fl. Þá telur hafnasambandið einnig að í frumvarpinu þyrfti að skýra 
frekar þau markmið sem samræmdri samgönguáætlun er ætlað að ná.“
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