
MINNISBLAÐ

Til: Öryrkjabandalags Íslands.
Frá: MAGNA lögmönnum.
Dags.: 15. janúar 2021.

Efni: Stæðiskort fyrir hreyfihamlaða.

I.

Minnisblað þetta er tekið saman fyrir Öryrkjabandalag Íslands í tilefni af fyrirspurn umferðar- 
og samgöngunefndar Alþingis um hvort ákvæði umferðarlaga nr. 77/2019 („umferðarlög“) um 
heimild hreyfihamlaðs fólks til að leggja í öll stæði, hvort sem er P-merkt eða almenn, í 
bílastæðahúsum eða undir beru lofti, væri nægilega skýr eða hvort þörf væri á breytingum.

Í stuttu máli er niðurstaða minnisblaðsins að tilefni sé til að skerpa á 2. mgr. 87. gr. 
umferðarlaga og taka af öll tvímæli um að handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða hafi 
heimild til að leggja í gjaldskyld bifreiðastæði í bílahúsum án sérstakrar greiðslu.

II.

Í 86. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 er fjallað um stöðukort og stöðureiti. Í ákvæðinu er að finna 
heimild til handa sveitarstjórn að setja reglur um notkun stöðureita og gjaldtöku vegna þeirra í 
umráðum hennar, þ.m.t. á þjóðlendum innan marka sveitarfélagsins, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. 
Ennfremur segir í 3. mgr. ákvæðisins að sveitarstjórn innheimti gjaldið. Samkvæmt 4. og 5. 
mgr. 86. gr. laganna gilda sambærilegar reglur um heimildir ráðherra vegna lands í umráðum 
ríkisins.

Í 87. gr. umferðarlaga er fjallað um stæðiskort hreyfihamlaða og eru 1. og 2. mgr. greinarinnar 
svohljóðandi.

H 87. gr. Stæðiskort jyrir hreyfihamlaða.
□  Eingöngu handhafa stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða er heimilt að leggja ökutæki í 
bifreiðastæði sem ætlað er fyrir fatlaða og auðkennt með þar til gerðu umferðarmerki eða 
þar sem á annan hátt er sannanlega gefið til kynna að um stæði fyrir ökutæki hreyfihamlaðs 
einstaklings sé að ræða.
□  Handhafa stæðiskorts skv. 1. mgr. er jafnframt heimilt að leggja ökutæki í gjaldskylt 
bifreiðastæði án sérstakrar greiðslu, enda sé þá gætt ákvæða 3.-5. mgr.
[...]
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Af 2. mgr. 87. gr. umferðarlaga má ráða að handhafar stæðiskorta eru undanþegnir því að greiða 
gjöld þegar ökutækjum er lagt í gjaldskyldbifreiðastæði, enda sé gætt ákvæða 3.-5. mgr. (sem 
mæla m.a. fyrir um hvar skal staðsetja stæðiskort inn í ökutæki og skyldu til að framvísa 
stæðiskortinu við eftirlit). Handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða þurfa með öðrum orðum 
ekki að greiða gjald fyrir notkun stöðureita, sem er ákveðið og innheimt eftir 86. gr. laganna.

Undanþága 2. mgr. 87. gr. umferðarlaga er nokkuð skýr og telja verður að öll gjaldskyld 
bifreiðastæði falli undir undanþágu ákvæðisins. Í framkvæmd virðist ekki vera neinn vafi um 
að gjaldskyld bifreiðarstæði undir beru lofti falli undir 2. mgr. 87. gr. umferðarlaga. Hins vegar 
er tekið gjald af handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða þegar þeir leggja bifreiðum sínum 
í bílahús Reykjavíkurborgar þar sem slík stæði teljast ekki til gjaldskyldra bifreiðarstæða í 
skilningi 2. mgr. 87. gr. umferðarlaga að mati borgarinnar. Halda má því til haga að 
Öryrkjabandalag Íslands hefur sent erindi í tengslum við málið til Reykjavíkurborgar og 
mótmælt þessari framkvæmd. Erindið er til vinnslu hjá borginni.

III.

Í ljósi fyrirliggjandi framkvæmdar verður að telja tilefni til að taka af öll tvímæli um að 
undanþága hreyfihamlaðra nái til allra gjaldskyldra bifreiðastæða, þ.m.t. bifreiðarstæða í 
bílahúsum. Til að ná þessu markmiði mætti sem dæmi orða 2. mgr. 87. gr. laga nr. 77/2019 
með eftirfarandi hætti:

Handhafa stæðiskorts skv. 1. mgr. er jafnframt heimilt að leggja ökutæki í gjaldskylt 
bifreiðastæði [, þ.m.t. gjaldskyld bifreiðastæði í bílahúsum, ] án sérstakra greiðslu, enda sé 
þá  gætt ákvæða 3. -  5. mgr.

Sé þörf á frekari upplýsingum, útskýringum eða gögnum munu undirritaðir svara öllum 
erindum/fyrirspurnum eftir bestu getu.

Virðingarfyllst,

Jörgen Már Ágústsson lögmaður Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður
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