
Ed. 179. Breytingartillögur
við frv. til bifreiðalaga.

F rá allsherjarnefnd.
1. Við 1. gr.

a. 2. málsgr. orðist svo:
Undanþegin lögunum eru þau vélknúin ökutæki, sem eingöngu eru notuð 

við jarðyrk ju  eða vegavinnu, þó eigi vatnsbifreiðar. Einnig eru undanþegnir 
pallvagnar á lágum hjólum, sem notaðir eru til vöruflutninga að og frá skipi. 
Enginn má stjórna slíkum ökutækjum, nema hann sé fullra 18 ára  að aldri. 
Að öðru leyti getur dóm sm álaráðherra ákveðið með reglugerð, hvort frekari 
skilyrða skuli krafizt, svo og um akstur og notkun ökutækja þessara.

b. 1 stað orðsins „dula“ í niðurlagi greinarinnar komi: veifa.
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Ráðherra sá, er fer með vegamál, ákveður með reglugerð, að fengnum tillög- 
um vegamálastjóra, hver megi vera mesta þyngd hlaðinnar bifreiðar, svo og 
vagns, sem bifreið dregur. Binda má hám arksþyngd við akstur á nánar tiltekn- 
ura vegarköflum, miðað við burðarþol vega og brúa.

Vegamálaráðherra getur, að fengnum tillögum hlutaðeiganái bæ jarstjórnar 
eða svslunefndar og vegamálastjóra, að því er snertir vegi utan kaupstaða og 
kauptúna, takm arkað eða bannað umferð bifreiða á götum, vegum eða vegarköfl- 
um, með öllu eða um tiltekinn tíma, ef slík umferð telst hættuleg eða vera til sér- 
legra óþæginda.

3. Við 4. gr.
a. í  stað „A tvinnum álaráðherra“ kem ur: Vegamálaráðherra.
b. Orðin „og gæði“ falli burt.

4. Við 5. gr.
a. 1 stað „sérhverri“ i 1. málsgr. komi: hverri.
b. 2. og 3. málsgr. falli burtu, en í þeirra stað komi ný málsgr., svo hljóðandi:

í hverri bifreið skulu hem lar vera svo gerðir og ætið í þvi ástandi, að 
stöðva megi bifreiðina tr j’ggilega og fljótt.

5. Við 6. gr. í stað „sérhverri" komi: hverri.
6. Við 7. gr.

a. Fyrstu þrjá málsliði 2. málsgr. skal orða svo:
Á fjórhjóla bifreiðum skulu vera tvö fram ljósker og m innst eitt afturljós-



ker. Fram ljóskerin skulu hafa hvitt eða daufgult Jjós og bæði saraa ljósmagn. 
Þau skulu vera sitt til hvorrar hliðar fram an á bifreiðinni og lvsa akbrautina 
fram undan nægilega til þess að skapa nauðsynlega yfirsýn fj’rir  ökum anninn 
og sett og stillt þannig, að geislar þeirra valdi sem m innstum  óþægindum þeim 
vegfarendum, er á móti koma.

b. Siðasti málsl. 2. málsgr. verði þannig: Um ljóskerið má ekki búa svo, að hægt 
sé að slöltkva á þvi frá ökum annssætinu eða inni í bifreiðinni, á meðan ljós 
er á fram ljóskerunum .

c. Á eftir „Á tvíhjóla bifreiðum “ í upphafi 4. málsgr. komi: (bifhjólum ).
d. Niðurlag 4. málsgr., frá og með orðunum „og því má ekki vera svo fyrir kom- 

ið“, fellur niður.
7. Við 12. gr. í stað „atvinnum álaráðherra“ kem ur: vegamálaráðherra.
8. Við 14. gr.

a. Á eftir orðunum „Merkin skulu ávallt“ í 3. málsgr. kem ur: vera.
b. Orðin „og hvernig því skuli varið“ í endi 5. málsgr. falla niður.
c. Á eftir orðunum „Fyrir skrásetningu“ í síðustu málsgr. kem ur: og skoðun 

bifreiðar.
9. Við 15. gr.

a. í stað „strax“ keinur: jiegar.
b. í stað ,.er bifreiðin er skrásett" kem ur: þar sein bifreiðin er skrásett.

10. Við 16. gr.
a. í stað „er hún áður var“ í 2. inálsgr. keinur: er hún fluttist frá.
b. Síðasta málsgr. orðist svo:

Uin leið og bifreið er afskráð, skal afhenda lögreglustjóra skrásetningar- 
m erkin endurgjaldslaust.

11. Við 17. gr.
a. Á eftir 1. málsgr. kemur ný málsgr., er svo hljóðar:

Skrásetningargjaldi og skoðunargjaldi (sbr. 14. gr.) skal verja til þess að 
greiða kaup eftirlitsm anna og annan kostnað við eftirlitið samkv. reglum, er 
dóm sm álaráðherra setur.

b. í stað orðsins „stýrisútbúnað“ í 3. málsgr. keniur: umbúnað stýris.
12. Við 19. gr. Greinin orðist svo:

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur uin tilkvnningu, skoðun, flutning, 
skrásetningu og afskráningu bifreiða. Hann getur og, að fengnum tillögum vega- 
m álastjóra, sett nánari reglur um gerð og notkun bifreiða, til öryggis umferðinni, 
svo og sérstakar reglur um gerð og notkun ökutækja, sem knúin eru með einrvél 
eða kolagasi. Ennfrem ur setur hann reglur um gevmslu og ineðferð á benzíni og 
öðrum eldfimum efnum, sem notuð eru til bifreiða.

13. Við 20. gr. 2. málsgr. Orðin „og setur dóm sm álaráðherra nánari reglur um prófið 
og ákveður gjald það, er greiða skuli fvrir það“ falli burtu.

14. Við 21. gr.
a. í stað orðanna „viðkomandi ökuta'kja annars“ í 5. málsgr. komi: bifreiða.
b. Síðasta málsgr. orðist svo:

Dóinsmálaráðherra setur nánari reglur um kennslu og próf bifreiðar- 
stjóra og ákveður gjakl það, er greiða skal fyrir prófið. Má ákveða, að auk 
fyrrgreindra skilvrða skuli menn einnig verða að fá löggildingu dómsmála- 
ráðuneytisins til þess að mega veita kennslu í bifreiðaakstri.

15. Við 22. gr.
a. Orðið „eða“ innan sviga í 1. málsgr. fellur burtu.
b. Síðari málsgr. orðist svo: Þegar lögreglan krefst þess, er eiganda (umráða- 

m anni) skylt að upplýsa, hverjir hafi ekið bifreiðinni og stjórnað henni á 
hverjum  tima.

16. Við 23. gr. Upphaf 4. málsgr. orðast svo: Ákveða má í reglugerð lágmark hvíld- 
artím a o. s. frv.



17. Við 24. gr. Orðin „og verki vel“ í niðurlagi greinarinnar falla burt.
18. Við 26. gr.

a. í stað síðasta málsl. 2. málsgr. kem ur: Þegar ekið er með ljósum, má hraðinn 
aldrei vera meiri en 35 kilóm etrar á klukkustund. Dómsmálaráðherra getur 
sett reglur um lægri hám arkshraða fv rir þungar bifreiðar.

b. 3. málsgr. orðast þannig: Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum vega- 
m álastjóra, sett nánari reglur um ökuhraðarin, þar á meðal ákveðið lægri 
hám arkshraða en að fram an greinir, sérstaklega fy rir þungar bifreiðar. 1 
kaupstöðum og kauptúnum  má setja slíkar reglur í lögreglusamþykktum.

c. í stað orðanna í 4. málsgr. „að tiltölu við“ tit enda málsgr. kem ur: svo sem 
þörf er til öryggis umferðinni.

d. í stað „ekki langt“ í upphafi 5. málsgr. kem ur: stutt.
e. í stað „gera hana“ i síðustu málsgr. keinur: skipa svo fyrir.

19. Við 28. gr.
a. Orðin „eða öðrum vegfarendum" í 4. málsgr. falla niður.
b. Við 4. málsgr. bætist: Einnig skal bifreiðarstjóri, ef hann m ætir bifreíð eða 

öðrum vegfarendum á ljósatíma, lækka ’fram ljósin, ef unnt er.
c. 5. málsgr. orðast svo:

Bifreiðarstjóri er skyldur að vikja til vinstri handar fy rir umferð, sem 
á eftir kemur, og hleypa henni fram hjá, ef unnt er.

d. Við greinina bætist ný málsgr., er svo hljóðar:
Dóm sm álaráðherra getur, að fengnum tillögum vegainálastjóra, sett nán- 

ari ákvæði um akstur bifreiða til öryggis umferð.
20. Við 29. gr. Greinin orðist svo:

Ef slys vill til þar, sem bifreið er á ferð, skal ökum aður þegar nema staðar, 
skýra frá nafni sínu og heimilisfangi og hjálpa þeim, sem slasazt hefir, ef þörf 
gerist.

21. Við 34. gr.
a. í  stað orðanna „enda þótt . . .  kennt um tjónið“ í 1. málsgr. kem ur: nema 

það sannist, að ekki hafi verið hægt að komast hjá tjóninu, þótt bæði akstur 
og ökutæki þess, er tjóninu olli, hefði verið í fullu samræmi við settar reglur.

b. í stað „einnig eigi“ í 2. málsl. 2. málsgr. kem ur: eigi líka.
c. Orðið „annars“ í siðasta málsl. 2. málsgr. fellur niður.
d. F vrir „má“ í sama málsl. kem ur: skal.
e. í stað „Ef tveim eða fleiri bifreiðum lendir sam an“ i 3. málsl. kem ur: Ef

árekstur verður milli bifreiða, tveggja eða fleiri.
22. Við 35. gr. í stað „Eigandi eða um ráðam aður“ í upphafi greinarinnar kem ur: 

Eigandi (um ráðam aður).
23. Við 36. gr. í stað „ríkisstjórninni“ í 1. málsgr. kem ur: ráðherra þeim, sem fer 

með tryggingarmál.
24. Við 39. gr. Orðin „enda séu . . .  sviptur ökulevfinu“ í 2. málsgr. falli niður.
25. Við 41. gr. F yrir „á skrásetningu“ í 2. málsgr. kem ur: og skrásetningu.
26. Við 43. gr. I stað orðanna „orðið „bifreiðarstjórar“ í 21. gr. 1. mgr. laga nr. 33

1935“ kem ur: svo.


