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Efni: Umsögn um frumvarp til umferóarlaga, 149* Iöggjafarþing - 219. mál

Vísað er til töivupósts frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingís dags. 1. nóvember 
2018, þar sem óskað er eftír umsögnum um ofangreint frumvarp tii umferðarlaga. 
Frumvarpið hefur verið lagt fram fjórum sinnum áður og má teijast tímabært að nú 
nái iöggjöfin fram að ganga enda margt 1 giidandi ÍÖgum sem þarfnast 
endurskoðunar m.t.t. breyttra þjóðfélagshátta og þegar litið er til framtíðar.

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið virkan þátt í samráðsferli ráðuneytisins 
með umsögnum frá 2. febrúar og 16. mars sl.

Athugasemdir sambandsins við frumvarp til nýrra umferðarlaga, og varða 
hagsmuni sveitarfélaga sérstakiega, eru eftirfarandi:

Ákvæði 17. gr. um notkun akbrauta og ákvæðí 29. gr. um sérstakar reglur um bann 
við stöðvun eða lagningu ökutcekis

Sambandið vili koma á framfæri sérstökum þökkum til ráðuneytisins þar sem tekið 
var undir athugasemdir sambandsins og tillögur er sneru annars vegar að því að 
sveitarstjórn er nú samkvæmt frumvarpinu heimilt að banna akstur annarrar 
umferðar á skípulögðum reíðstígum, sbr. 17. gr. frv. og hins vegar að því að 
lögregiustjóra er nú heimilt að banna stöðvun og lagningu húsbíla og sendibifreiða 
útbúnum gistiaðstöðu á tiiteknum svæðum, sbr. 5. mgr. 29. gr. frv. sem hefur verið 
afar hvimleitt vandamái á almennum bifreiðastæðum og á svæðum innan 
sveitarfélagamarka sem ekki eru skiígreind tjaidsvæði. Umtaisvert ónæði hefur 
skapast af lagningu umræddra ökutækja, utan sérmerktra svæða, með tiiheyrandi 
öþrifnaði, akstri utan vega og uppsöfnuðu rusii. Til að stemma stigu við fjöigun 
ferðamanna á húsbííum sem finna sér siíkan næturstað fjarri þjónustu, hafa 
sveitarfélög tekið sig saman og sameinast um eina iögregiusamþykkt fyrir sinn 
iandshluta þar sem umrædd háttsemi er bönnuð. Sú breyting sem iögð er til í 5. 
mgr. 29. gr. frv., er til þess faiiin að styrkja enn frekar ákvæði lögreglusamþykkta 
sveítarfélaganna.

Ákvæði 77. gr. um notkun öryggis- og verndarbúnaðar

i 7. mgr. ákvæðisins er lagt til að óheimiit verði að veita undanþágur frá notkun 
öryggisbelta í hópbifreiðum í aimenningsakstri utan þéttbýlis á vegum þar sem 
heimilt er að aka hraðar en 80 km/klst. Er þetta gert vegna þeirrar sérstöku hættu 
sem standandi farþegum og öðrum farþegum sem ekki eru festir með öryggisbeíti 
er búinn af hröðum akstri utan þéttbýlis.

Sambandið leggst eindregið gegn iögfestíngu þessa ákvæðis, sem yrði mjög 
íþyngjandi fyrir rekstraraðiia aimenningssamgangna utan dreifbýlis. Eins og 
kunnugt er var þetta áiitaefní mikið rætt í tengsium við setningu iaga um
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farþegaflutninga og farmflutninga á landi, nr. 28/2017, án þess þó að löggjafinn tæki 
þá afstöðu í málinu.

Vert er að undirstrika að í nálægum ríkjum er slíkt fyrirkomulag almennt heimilað, 
þótt vissulega sé brýnt að huga að um öryggi farþega í almenningssamgöngum. 
Bann við því að fiytja standandi farþega þegar ekki eru næg sæti fyrir alla farþega 
vekur upp erfiðar spurningar, bæði hvað varðar kostnað og þjónustustig. Valkostir 
rekstraraðila eru m.ö.o. annars vegar þeir að hafa tiltækan aukavagn ef í Ijós kemur 
að öll sæti eru upptekin eða hins vegar að segja farþegum að þeir verði að bíða eftir 
næstu ferð, sem mögulega er þá ekki fyrr en næsta dag. Par sem það heyrir til 
algerra undantekninga á flestum leiðum að þessi staða komi upp er erfitt að sjá fyrir 
sér að það geti verið raunhæfur valkostur fyrir rekstraraðila að hafa aukavagn 
tiltækan enda myndi slíkt fyrirkomulag valda óheyrilegum aukakostnaði en almennt 
er heimilt í þeim ríkjum sem við berum okkur helst saman við að farþegar geti 
staðið í almenningsvagni þegar ekki eru næg sæti fyrir alla farþega.

Ljóst er að Iandshlutasamtök sveitarfélaga, sem bera ábyrgð á framkvæmd 
aimenningssamgangna milli og innan landshluta, geta engan veginn felit sig við 
umrætt bann. í grunninn snýr sú afstaða að þeirri þjónustu sem landshlutasamtökin 
veita, þ.e. að ótækt sé að skiija eftir farþega á biðstöðvum sem þurfa að komast 
leiðar sinnar, þar sem vagnarnir eru fullsetnir. Sambandið telur að iöggjafinn verði 
að ræða þessa tillögu af yfirvegun, þar sem m.a. verði kallað eftir mati á 
kostnaðaráhrifum þessa ákvæðis fyrir sveitarfélög og gæta meðalhófs. í þessu 
samhengi er vert að hafa í huga að rekstrarforsendur almenningssamgangna hafa 
farið versnandi og er Ijóst að landshlutasamtökin munu kalla eftir því að slíkur 
útgjaldaauki bætist við það fjármagn sem samið er um við Vegagerðina, en þeir 
samningar eru nú til endurskoðunar.

Ákvæði 85. gr. Takmörkun eða bann umferðar um stundarsakir

Samkvæmt ákvæðinu er ráðherra heimilt að setja nánari ákvæði í reglugerð um 
notkun negldra hjólbarða, þ.mt. á hvaða tímabili og við hvaða aðstæður notkun 
þeirra er heimil. Ákvæói 2. mgr. hefur að geyma nýmæli þar sem sveitarstjórn getur 
bannað umferð um stundarsakir vegna mengunar sem er yfir leyfilegum mörkum 
samkvæmt viðmiðum. Er hér aðaliega átt við svifryksmengun en í þéttbýli hefur 
ítrekað komið upp sú staða að mengun frá útblæstri ökutækja fer yfir leyfileg mörk. 
Því verður það að teljast jákvætt að sveitarstjórn hafi möguleika á að grípa til 
ráðstafana til að draga úr slíkri mengun til að vernda heilsu almennings. Til 
grundvallar slíkum takmörkunum verða þó að liggja haldbærir útreikningar 
sérfræðinga á þörf fyrir slíkar umferðartakmarkanir.

Hér vegast þó óneitanlega á andstæð sjónarmið, þar sem sambandið Ieggur einnig 
áherslu á mikilvægi þess að vió útfærslu þessarar lagaheimildar verði litið til þeirra 
aðstæðna sem íbúar á landsbyggðinni búa við að vetri til þar sem öryggisávinningur 
negldra hjólbarða er óyggjandi.

Ákvæði 86. gr. Stöðukort og stöðureitir

Sveitarstjórn er heimilt að setja reglur um notkun stöðureita og gjaldtöku fyrir hana 
á Iandi sem er í umráðum hennar. Ákvæðið gerir hins vegar ráð fyrir því að slíkar 
reglur þurfi samþykki lögreglustjóra á viðkomandi svæði. Sambandið hefur í
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umsögnum sínum kallað eftir skýringum við framangreint, enda ætti að áliti 
sambandsins að vera nægjanlegt að leita umsagnar viðkomandi lögreglustjóra á 
reglum sveitarstjórnar um notkun stöðureita á Iandi í umráðum sveitarstjórnar.

Lokaorð

Að áliti sambandsins er frumvarpið vel unnið og nær að meginstefnu til markmiðum 
um skýra lagasetningu. Þó gefa framangreind atriði tilefni til frekari skoðunar og 
eru fulltrúar sambandsins reiðubúnir eins og ávallt til að veita nánari skýringar á 
umsögninni ef þess er óskað.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Hduðjón Bragason 
sviðsstjóri Iögfræði- og velferðarsviðs
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