
Nd. 329. Nefndarálit
nm frv. til 1. um  breyting á 1. nr. 56, 14. júní 1929 (notkun bifreiða).

F rá  allsherj ar nefnd.
Nefndin er samþykk frv. um skyldutryggingu allra bifreiðarstjóra, en 

þar sem vegamálastjóri sendi nefndinni til viðbótar allvíðtækar breytingartil- 
lögur við lögin og 1. nr. 56 1926, varð það að ráði að fella öil þessi nýmæli og 
eldri lögin inn í ný heildarlög um notkun bifreiða. Einn nefndarm aður (Magn- 
ús Torfason) var fjarverandi þegar frum varpið var afgreitt frá  nefndinni.

Gildandi ákvæði um hám arksbreidd bifreiða er orðið of Iágt, þ a r sem 
verksm iðjum ar hafa á siðari árum  yfirleitt breikkað bifreiðarnar nokkuð frá  
þvi, sem áður var, og verður þvi ekki komizt hjá að hækka hámarksbreiddina. 
Veittar hafa þegar verið allm argar undanþágur, allt upp í 186 cm. breidd, en 
hærra þykir vart mega fara  vegna breiddar veganna víða um land.

• Samkvæmt gildandi lögum er levfi til að stýra bifreið bundið við tvitugs 
aldur, en þykir ré tt að lækka í 18 ára aldur eins og á Norðurlöndum.

H ám arksökuhraði virðist allt of lágur nú, enda er honum  sjaldan fylgt 
og mimdi tefja umferðina um of. Hefir því þótt rétt að hækka hann bæði i bæj- 
um og úti á þjóðvegum og i dinnnu, en aftur þvkir rétt, að hægt sé með reglu- 
gerð að ákveða hám arksökuhraða á einstökum vegum og sérstaklega þung- 
um  bifreiðum.

Þá virðist og ré tt að hækka lágm arkstryggingar fy rir stórar bifreiðar 
nokkuð ú r þvi, sem nú er, þar sem það er algerlega ófullnægjandi.

Vmsar aðrar breytingar hafa verið teknar upp, að mestu eftir tillögum 
vegamálastjóra, og verður nánar gerð grein fvrir þeim í framsögu.

Nefndin leggur því til, að frv. verði sam þykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
I. I stað frum varpsgreinarinnar komi nýjar greinar svo hljóðandi:

a. 1 3. gr. 1. málsgr. laga nr. 56 1926 komi i stað „1,75“ : 1,86.
b. 1. málsgr. 5. gr. sömu laga skal liljóða svo:

Enginn má stýra bifreið nema hann sé fullra 18 ára að aldri og liafi 
ökuskírteini frá  lögreglustjóra, sem heimilar lionum að stýra bifreið. 
F.nginn m á þó stýra leigubifreið til m annflutninga nema hann sé fullra 
20 ára  að aldri.

c. í  6. gr. 2. málsgr. sömu laga komi i stað „18“ : 25, — i stað „40“ : 50 — og 
i stað „15“ : 30.

Á eftir sömu málsgrein komi 3 nýjar m álsgreinar svo hljóðandi:
Ákvæði þessara laga um hám arkshraða ná þó ekki til bifreiða í lög- 

reglueftirlits- eða i læknisferðum.



Ráðherra getur ákveðið í reglugerð, að hám arksökuliraði á einstök- 
um vegum og hám arksökuhraði þungra vörubifreiða og fólksbifreiða 
til mannflutninga, er flytja fleiri en 7 farþega, skuli vera lægri en hér 

greinir.
Sam skonar ákvæði má setja um takm örkun ökuhraða á götum í kaup- 

stöðum og kauptúnum , ef bæ jarstjórn eða hreppsstjórn gerir þar um 
samþykkt og ráðherra staðfestir.

d. 1 upphafi 1. málsgr. 9. gr. sömu laga komi á eftir „B ifreiðarstjóri“ : á 
leigubifreið til m annflutninga.

e. 10. gr. sömu laga skal orða þannig:
Ráðherra heimilast að setja gjaldskrá, er ákveði fargjöld með leigu- 

bifreiðum til mannflutninga. Einnig heimilast ráðherra að ákveða, að 
gjaldvísir skuli vera i leigubifreiðum til mannflutninga.

f. F ram an við 15. gr. sömu laga bætist ný málsgr. svo hljóðandi:
Skylt er b ifreiðarstjóra að sýna alm enna varkárn i við akstur og með- 

ferð bifreiðar á almannafæri.
g. 1.—2. málsgrein 17. gr. sömu laga skal orða svo (og jafnfram t skal fella 

burt 3. málsgrein i sömu g r .) :
Sérhverjum  bifreiðaeiganda er skylt að kaupa : tryggingarfélagi, sem 

viðurkennt er af rík isstjórninni, og halda við tryggingu fy rir bifreið sina 
sem hér segir: Fyrir vörubifreiðar og bifreiðar, er flytja allt að 6 far- 
þegum, 10000 kr. fyrir hverja bifreið, fjn-ir bifreiðar, er fly tja fleiri en 
6 farþega, 20000 kr. fyrir hverja bifreið. Skal með því tryggð greiðsla, að 
því leyti sem til hrekkur, á hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann 
að verða gert að greiða, sem ábvrgð ber á bifreiðinni, þegar slysið eða 
tjónið bar að höndum. Tvíhjóla bifreiðir og þær þrihjóla, sem ætlaðar 
eru einum m anni, skulu á sama hátt trvggðar fy rir 5000 kr.

h. Aftan við 18. gr. sömu laga bætist 3 nýjar greinar, er verða 19., 20. og 
21. gr., svo hljóðandi:
1. Heimilt er að setja í reglugerð um tryggingarskylduna ákvæði um, 

að undanþegið sé tryggingarskyldu sm átjón eða slys, þar sem bætur 
eru innan við 200 kr.

2. Sérhverjum bifreiðaeiganda er skylt að trj'ggja hvern þann, sem ekur 
bifreið hans, f  jT Ír bótum vegna slysa, er hann kann að verða fyrir við 
aksturinn. Skal tryggt í Slysatryggingu ríkisins og fyrir sömu bótum 
sem þar eru ákveðnar. Umboðsmenn slysatryggingarinnar innheimta 
iðgjöldin.

3. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um notkun bif- 
reiða og skoðun.

i. Með lögum þessum eru ú r gildi num in lög nr. 56, 14. júní 1929. ^
k. Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
I. Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella teksla þeirra og 1. gr. 

laga nr. 23 1927 inn i meginmál laga nr. 56 1926, og gefa þau út svo 
breytt sem lög um notkun bifreiða.



II. Fyrirsögn frum varpsins verði: Frum varp til 1. um breyting á 1. nr. 56, 15. 
júní 1926, um notkun bifreiða.

Alþingi, 1. apríl 1931.
Magnús Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson, Jón ólafsson,

frsm. og fundaskr.
Lárus Helgason.


