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Efni: Umsögn um frumvarp til umferðarlaga, þskj. 231-219. mál.

Hjá umhverfis- og samgöngunefnd er nú til meðferðar stjómarfrumvarp til umferðarlaga, 
þskj. 2 3 1 -2 1 9 . mál. Fmmvarpið þallar m.a. um ýmis umhverfismál sem snerta hávaða, 
loftlagsmál og loftgæði, einkum sviffyk. Umhverfisstofnun fékk frumvarpið ekki sent til 
umsagnar ffá Alþingi. Svo virðist einnig að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga, sem hafa 
eftirlit með umhverfismálum í héraði, hafi heldur ekki fengið frumvarpið sent til 
umsagnar. A vef Alþingis kemur fram að öllum sé frjálst að senda umsögn um þingmál 
að eigin ffumkvæði. Því sendir Umhverfisstofnun hér með umsögn um þetta mál.

Umhverfisstofnun fagnar þeim nýmælum sem fram koma í 2. mgr. 85. gr. ffumvarpsins 
um að sveitarstjóm og Vegagerðin geti takmarkað eða bannað umferð um stundarsakir 
vegna t.d. sviffyksmengunar sem er yfir leyfilegum mörkum. í greininni er kveðið á um 
að til grundvallar slíkum takmörkunum verði að liggja haldbærir útreikningar sérfræðinga 
á þörf fyrir slíkar umferðartakmarkanir. Umhverfisstofnun bendir á síðuna 
www.loftgaedi.is sem getur nýst við slíkar umferðatakmarkanir. Þá er til bóta að í 
frumvarpinu sé heimild til að setja ákvæði í reglugerð um notkun nelgdra hjólbarða. 
Jafnframt er jákvætt að heimild sé að leggja gjald vegna brota á reglum um notkun negldra 
hjólbarða, sbr. g. lið, 1. mgr. 110. gr. frumvarpsins.

Þegar frumvarpið var kynnt í samráðsgátt mál nr. S-21/2018 var inni heimild til 
sveitarstjóma um að ákveða gjald vegna notkunar negldra hjólbarða á nánar tilteknum 
svæðum, fyrir ákveðið tímabil eða ákveðin skipti að höfðu samráð við Vegagerðina. Utan 
tímabil væri notkun negldra hjólbarða á vélknúnum ökutækjum óheimil og skyldi kveða 
nánar á um kröfu, viðmið og fyrirkomulag gjaldtöku vegna notkunar negldra hjólbarða í 
reglugerð. Umhverfisstofnun styður svona gjaldtöku og hvetur umhverfis- og 
samgöngunefnd til að taka þetta atriði til sérstakrar skoðunar og setja þetta ákvæði aftur 
inn áður en ffumvarpið verður að lögum.

Umhverfisstofnun bendir á að það er nú þegar stefna stjómvalda að stefnt skuli að því að 
heimila gjaldtöku á nagladekk. Umhverfis- og auðlindaráðherra gaf út í nóvember 2017 
áætlun um loftgæði, Hreint loft til framtíðar - áætlun um loftgæði á íslandi 2018-2029, 
sem er í samræmi við ákvæði 6. mgr. 36. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
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mengunarvamir. Áætlunin var unnin í samráði og samstarfi við ýmsa aðila, m.a. það 
ráðuneytið sem fer með umferðarmál. Einnig vom heilbrigðiseftirlit sveitafélaga með í 
samráðinu. Þetta kemur fram í aðgerð 2 undir 2. markmiði aðgerðaráætlunarinnar, en þar 
segir: „Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið vinni að frumvarpi til laga um breytingu 
á vegalögum nr. 80/2007, þar sem kveðið verði á um gjaldtöku fyrir árslok 2022 vegna 
nagladekkja með það að markmiði að draga úr notkun þeirra (sjá markmið 1. gr. 
reglugerðar um loftgæði). “

Hinn 3. maí 2018 skipaði ráðherra stýrihóp sem hefur það hlutverk að hafa umsjón með 
framkvæmd áætlunarinnar. Hlutverk stýrihópsins er að kanna reglulega hvemig 
framkvæmdum aðgerða í loftgæðaáætluninni miðar og upplýsa ráðherra um það tvisvar 
á ári. Ábyrgð á framkvæmd áætlunarinnar er í höndum umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins. Ráðuneytið í samstarfi við ýmsa aðila vinnur að nánari útfærslu 
einstakra þátta áætlunarinnar og skal endurskoða markmið hennar á fjögurra ára fresti. 
Auk þess verður áætlunin yfirfarin reglulega í tengslum við undirbúning fjárlaga. í 
samræmi við framangreint annast umhverfis- og auðlindaráðuneytið, í samráði við 
Umhverfisstofnun, eftirlit með framkvæmd áætlunarinnar og leggur mat á hvort aðgerðir 
hafi skilað væntanlegum árangri. Mat og eftirlit vegna áætlunarinnar mun í ríkum mæli 
vera á hendi Umhverfisstofnunar, sem er miðstöð í loftgæðaeftirliti og gagnasöfnun í 
málaflokknum.

I framangreindum stýrihóp eru auk formanns frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 
fulltrúar frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, samgöngu- og sveitarstjómarráðuneyti, 
heilbrigðisráðuneyti, Embætti landlæknis, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 
Samgöngustofu, Samtökum heilbrigðiseftirlitssvæða á íslandi, Umhverfisstofnun, 
umhverfisvemdarsamtökum, Ungum umhverfissinnum og Vegagerðinni.

Eitt af þremur markmiðum áætlunarinnar er að fækka árlegum fjölda daga þar sem svifryk 
fer yfir heilsufarsmörk af völdum umferðar úr 7 til 20 skiptum niður í núll skipti fyrir 
árslok 2029. Undir þessu markmiði em sjö aðgerðir og ein þeirra felst í því að fyrir árslok 
2022 verði veitt heimild til gjaldtöku vegna nagladekkja eins og kemur fram ofar. I þessu 
ljósi áréttar Umhverfisstofnun framangreinda hvatningu til umhverfis- og 
samgöngunefndar um að setja heimild til gjaldtöku inn þannig að hún verði til staðar í 
nýjum umferðarlögum til að bæta umhverfi og lýðheilsu.

Umhverfisstofnun er tilbúin að koma á fund umhverfis- og samgöngunefndar til að 
útskýra nánar afstöðu sína.

Virðingarfyllst,

/porsteinn Jóhann'sson
Sérffæðingur
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