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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á umferðalögum, nr. 50/1987, með 
síðari breytingum, þingskjal 102-102. mál.

Með tölvupósti, dags. 25. september 2014, óskaði umhverfis- og samgöngunefnd eftir 
umsagnar Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingu á umferðalögum, 102. mál á 
144. löggjafaraþingi 2014-2015. Bílastæðasjóður fagnar því tækifæri að koma með umsögn.

Frumvarpið felur aðallega í sér innleiðingu eða leiðréttingu á innleiðingu EES-réttar. 
Breytingarnar lúta m.a. að skilgreiningum á skilyrðum ökuréttinda, um endurmenntun 
atvinnubílstjóra, um heimildir umferðareftirlitsmanna til að skoða ástand ökutækja og um 
öryggis- og verndarbúnað barna. Þá er einnig settar skýrari reglur um akstur léttra bifhjóla. Að 
lokum er í frumvarpinu að finna breytingar á ákvæðum er varða skráningu ökutækja. 
Bílastæðasjóður hefur farið yfir efni frumvarpsins og gerir ekki athugasemdir við það.

Hins vegar vill Bílastæðasjóður eindregið óska eftir framgangi viðbótarákvæða sem fram hafa 
komið í tillögum til heildarendurskoðunar umferðarlaga og voru komnar inn í frumvarpsdrög. 
Umrædd viðbótarákvæði eru nauðsynlegur lagalegur grundvöllur fyrir breytingum á 
samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu og þola ekki bið. Um er að ræða mikilvægar 
breytingar til að framfylgja umferðalögunum á skilvirkari hátt en nú er. Lagning ökutækja við 
brunahana og í öfugri akstursstefnu valda oft mikilli hættu og þegar svo er eru bifreiðar 
dregnar á brott. Þegar álitið er að slík lagning valdi aðeins óþægindum en ekki beinni hættu er 
nauðsynlegt að geta lagt stöðugjald á bifreiðina vegna slíkra stöðubrota í stað þess að draga 
hana á brott. Stöðubrotagjöld eru árangursrík leið til að stemma stigu við brotum á 
umferðalögum.

Í 110 gr. frumvarpsdraga, sem fjallar um álagningu og innheimtu gjalds vegna brota á 
lögunum, hafa verið sett inn nauðsynleg ákvæði er varða auknar heimildir lögreglu og 
stöðuvarða til að leggja á ökutæki stöðubrotagjald við algengum brotum og lögð er mikil 
áhersla á að tekin verði inn í frumvarpsdrög nú. Þar sem frumvarpið verður ekki lagt fram í 
heild sinni að þessu sinni, er lagt til að heimildir stöðuvarða skv. 108. gr. núverandi laga (110 
gr. frumvarpsdraga) verði rýmkaðar, þ.e. að b-liður 108. gr. verði breytt og verði í samræmi 
við 110. gr. frumvarpsdraga.
Því er lagt til að 108. gr. verði svohljóðandi:

Leggja má gjald á vegna brota á: 

b. ákvæðum 28. gr.



Rök: Við þessa breytingu fæst heimild til að leggja stöðubrotagjald á ökutæki sem hindra 
t.a.m. aðkomu að brunahana og torveldi akstur til og frá húsum en þessi tvö ákvæði eru þau 
atriði sem oftast er kvartað yfir og valda vandræðum.

Þessar breytingar eru nauðsynlegar til að stöðuverðir geti sinnt betur sínu hlutverki, 
óviðunandi er að stöðuverðir þurfi að ganga fram hjá ólöglega lögðum ökutækjum. Eins og 
staðan er núna hafa þeir ekki heimild til að leggja gjald á bifreið sem leggur fyrir brunahana 
en hafa hinsvegar heimild til að leggja gjald á ökutæki sem leggur á gangstétt fyrir framan 
brunahana.
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