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Efni:
Umsögn um frumvarp til umferðarlaga, 149. 
löggjafarþing-219. mál
Með tölvupósti, dags. 1. nóvember sl., sendi umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 
Bílastæðasjóði til umsagnar frumvarp til umferðarlaga, 219. mál, fyrir 15. nóvember sl., en 
umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar fékk frest til að senda inn umsögn fyrir 1. 
desember nk. Bílastæðasjóður vill koma því á framfæri að sjóðurinn fagnar því tækifæri að 
koma með umsögn.
Helstu umsagnir við einstakar greinar frumvarpsins eru eftirfarandi:

2. gr. Gildissvið
„Ákvæði laga þessarn gilda um umferð á vegum, nema annað sé ákveðið.
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir því sem við á, um umferð ökutækja utan vega.
Ákvæði laganna um umferð ökutækja gilda einnig, eftir því sem við á, um reiðmenn og þá 
sem teyma eða reka búfé.
Ákvæði laganna um gangandi vegfarendur gilda einnig um þann sem er á skíðum, 
hjólaskíðum, skautum, hjólaskautum eða svipuðum tækjum sem og um þann sem rennir sér 
á sleða eða dregur með sér eða leiðir tæki eða hjól. Þau gilda einnig um þann sem sjálfur 
ekur hjólastól eða samsvarandi tæki. “

Hér hefur verið tekið út orðið „eignarlöndum“ en Bílastæðasjóðurhefur einnig lagt gjöld á 
bifreiðar sem lagt hefur verið ólöglega á einkalóð og ef bifreiðin getur valdið hættu eða 
óþægindum fyrir aðra vegfarendur. Bílastæðasjóður leggur því til að lögin gildi einnig á 
eignarlöndum líkt og var í drögum að frumvarpi til umferðarlaga í vor.

3. gr. Skilgreiningar 
„Lagning ökutækis: Ökutæki komið fyrir í kyrrstöðu, með eða án ökumanns. Stöðvun 
ökutækis í minna en þrjár mínútur eða til að hleypa farþegum inn eða út eða vegna lestunar 
og losunar farms telst þó ekki lagning þess. “
Inn í skilgreininguna hefur verið bættur tímarammi sem er mjög óhentugt fyrir störf 
Bílastæðasjóðs og leggur Bílastæðasjóður til að tímaramma verði sleppt enda hætta á að 
ökumenn fari að nýta sér þessar þrjár mínútur til að sinna styttri erindum og leggja ólöglega 
á meðan. Hvað varðar lestun og losun er lagt til að bætt verði við inn í skilgreininguna 
eftirfarandi:
„Lestun og losun er skilgreint sem flutningur vöru að/frá bifreið að/frá lager eða 
sambærilegum stað, innan eðlilegra tímamarka. Undirbúningur vörulosunar/lestunar og 
frágangur vöru telst ekki lestun og losun."
Er þetta lagt til þar sem Bílastæðasjóður verður oft var við í sínum störfum að í málum er 
varða lestun og losun fari fólk jafnvel með vörur/hluti inn í verslanir, raði upp í hillur og annað 
slíkt og telur sig vera að lesta og losa og á meðan er bifreiðin skilin eftir þar sem henni er



lagt ólöglega og jafnvel þannig að það skapi hættu fyrir aðra. Bílastæðasjóður reynir að 
koma til móts við fólk en þá þarf lestun og losun að taka eins skamman tíma og mögulegt er. 
Þannig þarf viðkomandi, þegar um lestun er að ræða, að setja vörur/hluti innan við útihurð 
og sækja þá bifreiðina úr löglegu stæði og lesta hana. Að sama skapi þarf viðkomandi, þegar 
um losun er að ræða, að setja vörur inn fyrir hurð, færa svo bifreiðina í löglegt stæði.

28. gr. Stöðvun ökutækis og lagning þess 
„Eigi má stöðva vélknúið ökutæki eða leggja því á stöðum sem ekki eru ætlaðir fyrir umferð 

slíkra ökutækja, svo sem gangstétt, göngustíg, göngugötu, hjólarein eða hjólastíg, nema 
annað sé ákveðið, sbr. 1. mgr. 84. gr. Sama á við um umferðareyjar, grassvæði og aðra

svipaða staði. “

Bílastæðasjóður fagnar því að bætt hefur verið inn í 3. mgr. orðinu „grassvæði". Í 
málsgreininni kemur einnig fram „og aðra svipaða staði.“ Þetta er mikið notað í starfi 
Bílastæðasjóðs en í frumvarpi er ekki fjallað um hvað svipaðir staðir eru eða hvað þarf að 
horfa til þegar ákveðið er hvort um aðra svipaða staði sé um að ræða. Í störfum sínum hefur 
Bílastæðasjóður horft til álits umboðsmanns Alþingis nr. 7015/2012 en þar kemur fram að við 
mat á því hvort að bannreglan um „svipaða staði" í 3. mgr. 27. gr. umferðarlaga eigi við í 
hverju einstöku tilviki getur þurft að líta til þess hvort að umbúnaður og frágangur við 
umferðarmannvirki gefi nægilega skýrt til kynna afmörkun milli þeirra svæða sem ætluð er 
fyrir umferð og stöðu bifreiða og þeirra svæða þar sem ekki má leggja bifreiðum. Heppilegt 
væri að vera með slíka umfjöllun í skýringum við ákvæðið í frumvarpi til laganna.

29. gr. Sérstakar reglur um bann við stöðvun eða lagningu ökutækis

„Eigi má stöðva ökutæki eða leggja því:
Að undanskildum þeim ökutækjum sem stæði eru ætluð er bannað að stöðva eða leggja 
ökutæki á eftirtöldum stæðum:

b. á biðstöð hópbifreiða í innan við 15 metra frá merki,
Eigi má leggja ökutæki:

e. innan við 5 m frá vatnshana slökkviliðs.“
Lagt er til að bætt verði við b lið „í báðar áttir" líkt og var í drögum að frumvarpi til 
umferðarlaga í vor. Lagt er til að einnig verði bætt við e lið „í báðar áttir" til að taka af allan 
vafa hvað átt er við.
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