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Umsögn um frumvarp til laga um almenningssamgöngur

Lagt fram bréf skrifstofustjóra umhverfis- og samgöngusviðs frá 26. f.m., sbr. samþykkt 
umhverfís- og samgönguráðs 23. s.m., varðandi umsögn um frumvarp til laga um 
almenningssamgöngur.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í Ijósriti.

Ölafur Kr. HjÖrleifsson
e.u.
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Reykjavíkurborg SkjaÍ^Saín^Rá^f, ̂ ^
BorgarlögmaðurKristbjörg Stephensen * H KaOnÚSS
Ráðhúsi Reykjavíkur 29  MASS 2010
101 Reykjavík

Bréfalykili; ^

Á firndi umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkur 23. mars 2010 var tekið fyrir eftirfarandi:

Frumvarp til laga um almenningssamgöngur.
Lagt fram frumvarp ásamt tillögu að umsögn ráðsins.

Ráðið gerði ekki athugasemdir við umsögnina.

Virðingarfyllst,

Öm Sigurðsson 
skrifstofustjóri

Meðíylgjandi:
Umsögn umhverfis- og samgönguráðs
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Borgarldgmaður 
Ráðhús Reykjavíkur 
101 Reykjavík.

22. mars2010.

Efni: Umsögn um frv, tii laga um almennmgssamgöngur.

Vísað er til erindis borgaxlögmanns dags. 18. mars s.L, þar sem óskað er eftir umsögn um 
ofangremt fimnvarp,

1. Almennt um frumvarpið.
Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurfagnar íramlagningu íhimvarpsins sem er 
tímabsert og nauðsynlegt. Sérstaklega ber að fagna fyrirheitum frumvarpsins um 
greiðsluþáttttöku ríkisins í almenningssamgöngum og skýrari ábyrgðarskiptingu milli 
ríkis og sveitarfélaga. Þá er maxkmið lagasetningarinnar skýrt og {góðu samræmi við 
stefhu borgarinnar um sjálfbæmi, umferðaröryggi og leiða til að draga úr óæskilegum 
og neikvæðum áhrifum umferðar á umhverfið. Þannig fellur frumvarpið vel að 
samgöngusteftiu borgarinnar, svo og þeim markmiðum, sem borgin hefur sett sér með 
setningu loftslags- og loftgæðastefhu, fyrst sveitarfélaga hér á landi.

Áður en gerð verður grein fyrir athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins, 
þykir rétt að benda á nokkur atriði, sem betur mega fara:
a. Skilgreining hugtaksins „almenningssamgöngur“ þyrfti að koma skýrt íram í 

frumvarpinu. Þannig teljast til almenningssamgangna hefðbundnar 
almenningssamgöngur, s.s. notkun hópferðabíla, feija og flugvéla. Víða um lönd 
er leigubílaakstur jafnframt talinn til almenningssamgangna. Því mætti gera 
hugtakinu betri skil f frumvarpinu sjálfu.

b. Abyrgðarskípting milli ríkis og sveitarfélaga er vel skilgreind í frumvaipinu. 
Ákvæði skortir þó um nauðsynlegt samráð við sveitarfélögin um skipan 
samstarfsráða um almenningssamgöngur.

c. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því, að í samgönguáætlun ríkisins skuli skilgreind 
þjónustuþörf og markmið fyrir hvert þjónustusvæði. Jafiiframt er gert ráð fyrir 
því, að samstarfsráð um almenningssamgöngur móti stefhu um fyrirkomulag 
almenningssamgangna á svæðinu. Hætt er við að samráð skorti milli 
samgönguáætlunar ríkisins og stefhumótunar samstarfsráðanna, nema beint ákvæði 
um það komi fram í frumvarpinu.

d. Ekki fæst séð af frumvarpinu með hvaða hætti samstarfsráð sveitarfélaganna geti 
íryggt, að þjönusta sé veitt í samræmi við samþykkta stefhumótun og markmið 
laganna, þar sem ekki er gerð grein fyrir stjómsýslulegu hlutverki þeirra eða 
úrræðum til að knýja á um, að stefiiunni verði fylgt.

e. Tryggja þarf að ábyrgð og skipulag almenningssamgangna með flugvélum og 
feijum, sem lagt er til að verð á ábyrgð ríkisins, verði unnið f fullu samráði við 
sveitarfélögin, einkum með tilliti tíí skipulagsmála og staðsetninga flugvalla og 
feijuhajha. .

2. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:
a. 1. gr. : Hér væri æskilegt að setja inn vandaða og nákvæma skilgreiningu

hugtaksins „almenningssamgöngur1*.
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b. 3. gr,: Skýra þarf beíur verkaskiptingu milli samstarfsráða og samgönguáætluna, 
þar sem svo virðist sem að hluta sé gert ráð fyrir, að fjallað sé um sömu atriði i 
samgönguáætlun og í samstarfsráðunum.

c. 4. gr.: Setja þarf inn ákvæði um að ríkið hafí náið samráð við sveitarfélögin um 
þau atriði, sem ríkið ber ábyrgð á s.s. varðandi skipulagsmál.

Þar sem mjög skammur tími gafst til að veita umsögn um fhimvaipið mun Reykjavíkurborg 
skoða fhimvarpið nánar og gera frekari athugasemdir á síðari stigum, teljist þess þörf.

Virðingarfyllst,

Öm Sigurðsson, skrifstofustjóri.
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