
Nd. 104. Frumvarp
til laga um breyting á lögum nr. 56, 15. júní 1926, um notkun bifreiða. 

Flutningsm .: Héðinn Valdimarsson.
1. gr.

1 3. gr. 1. málsgr. laga nr. 56 1926 komi í stað „1,75“ : 1,86.



2. gr.
1. málsgr. 5. gr. sömu laga skal hljóða svo:
Enginn m á stýra bifreið nema hann sé fu llra 18 ára  að aldri og hafi öku- 

skírteini frá  lögreglustjóra, sem heimilar honum að stýra bifreið. Enginn má 
þó stýra leigubifreið til m annflutninga nem a hann sé fu llra  20 á ra  að aldri.

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

i stað „15“ : 30.
Á eftir sömu málsgrein komi 3 nýjar málsgreinar svo hljóðandi:
Ákvæði þessara laga um hám arkshraða ná þó ekki til bifreiða í lögreglu- 

eftirlits- eða læknisferðum.
Ráðherra getur ákveðið í reglugerð, að hám arksökuhraði á einstökum 

vegum og hám arksökuhraði þungra vörubifreiða og fólksbifreiða til mann- 
flutninga, er fly tja fleiri en 7 farþega, skuli vera lægri en hér greinir.

Samskonar ákvæði m á setja um takm örkun ökuhraða á götum í kaup- 
stöðum og kauptúnum , ef bæ jarstjórn eða hreppsstjórn gerir þar um samþykkt 
og ráðherra staðfestir.

4. gr.
I upphafi 1. málsgr. 9. gr. sömu laga komi á eftir „Bifreiðarstjóri“ : á 

leigubifreið til mannflutninga.
5. gr.

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

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

6. gr.
F ram an við 15. gr. sömu laga bætist ný málsgr. svo hljóðandi:
Skylt er bifreiðarstjóra að sýna almenna varkárni við akstur og meðferð 

bifreiðar á almannafæri.
7. gr.

1.—2. málsgrein 17. gr. sömu laga skal orða svo (og jafnfram t skal fella 
hurt 3. málsgrein i sömu g r .) :

. Sérhverjum bifreiðaeiganda er skylt að kaupa í tryggingarfélagi, sem 
viðurkennt er af ríkisstjórninni, og halda við tryggingu fyrir bifreið sína sem 
hér segir: Fyrir vörubifreiðar og bifreiðar, er flytja allt að 6 farþegum, 10000 
kr. fyrir hverja bifreið, fyrir bifreiðar, er fly tja fleiri en 6 farþega, 20000 kr. 
fy rir 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 á- 
byrgð ber á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að höndum. Tvihjóla bif- 
reiðir og þær þríhjóla, sem ætlaðar eru einum manni, skulu á sama hátt tryggð- 
ar fyrir 5000 kr.



8. gr.
Aftan við 18. gr. sömu laga bætist 3 nýjar greinar, er verða 19., 20. og 

21. gr., svo hljóðandi:
1. Heimilt er að setja i reglugerð um tryggingarskylduna ákvæði um, að und- 

anþegið sé tryggingarskyldu sm átjón eða slys, þ a r sem bæ tur eru innan 
við 200 kr.

2. Sérhverjum  bifreiðaeiganda er skvlt að tryggja hvern þann, sem ekur 
bifreið hans, fy rir bótum  vegna slvsa, er liann kann að verða fy rir við 
aksturinn. Skal tryggt i Slvsatrvggingu rikisins og fy rir sömu bótum  sem 
þ a r eru ákveðnar. Umboðsmenn slvsatryggingarinnar innheim ta iðgjöldin.

3. R áðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um notkun bifreiða 
og skoðun.

9. gr.
Með lögum þessum eru ú r gildi nujnin lög nr. 56, 14. jún i 1929.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. '

11. gr.
Þegar lög þessi liafa öðlazt staðfestingu, skal fella teksta þeirra  og 1. gr. 

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

G r . e i n a r g e r ð .
Á síðasta þingi flu tti ég, ásam t 2. þm. Norðmýlinga, lagafrv. um notkun 

bifreiða, þ ar sem ákveðin var skyldutrygging, er næði til a llra  þeirra, er bifreið- 
um stjórna, hvort heldur sem þeir eiga b ifreiðarnar sjá lfir eða ekki. A llsherjar- 
nefnd neðri deildar féllst á frv., en jafn fram t varð að ráði að gera það tölu- 
vert viðtækara, og var þ ar að mestu fylgt tillögum eftirlitsm anna bifreiða og 
vegam álastjora, en þó i sumum atriðum  vikið frá  þeim.

Enginn ágreiningur varð um þetta  m ál í þinginu, en það náði ekki fram  
að ganga, frek ar en m örg önnur þörf mál, vegna þingrofsins, og ber ég það þvi 
fram  að nýju eins og nefndin gekk frá  því.

Um 1. gr.
Gildandi ákvæði um hám arksbreidd bifreiða er orðið of lágt, þ a r sem 

verksm iðjurnar ljafa á síðari árum  vfirleitt breikkað b ifre iðarnar nokkuð frá  
því, sem áður var, og verður því ekki komizt h já  því að hæ kka hám arks- 
breiddina.

V éittar liafa þegar verið allm argar undanþágur, allt upp i 186 cm. breidd, 
en hæ rra  þykir vart mega fara , vegna þess, live vegirnir úti um landið eru víð- 
ast m jóir.



Um 2. gr.
Sanjkvæmt gildandi lögum er levfi til að stýra bifreið bundið við tví- 

tugsaldur, en þykir ré tt að lækka í 18 ára aldur, eins og á N orðurlöndum .
Um 3. gr.

Hámarksökuhraði bifreiða er allt of lágur nú, enda er honum sjaldan 
fylgt, og m undi tefja umferðina. Hefir þvi þótt ré tt að hæ kka liann bæði í bæj- 
um og úti á þjóðvegum og í dinnnu, en aftur þvkir rétt, að hægt sé með reglu- 
gerð að ákveða hám arksökuliraða á einstökum vegum og sérstaklega þungum 
bifreiðum. Erlendis er nú víða liætt að liafa nokkur ákvæði um hraðahám ark 
bifreiða, en það virðist of snejnm t hér.

Um 7. gr.
Lágmarkstryggingin fyrir stórar bifreiðar er algerlega ófullnægjandi. og 

er því sú trygging nokkuð hækkuð.


