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Umsögn um frumvarp til umferðarlaga,464, mál, 
öryggi barna, gjöld EES-reglur o.fl. Bréf samgöngu- 
nefndar Alþingis, dagsett9. febrúar 2004.

Vísað er til bréfs samgöngunefndar Alþingis þar sem óskað er umsagnar 
Umferðarstofu um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987.

Eins og frumvarpið liggur fyrir, er gert ráð fyrir að dómsmálaráðherra setji tilteknar 
reglur, sbr. 3., 4., 5. og 9. gr. þess. í því sambandi er vakin athygli á að breyttri skipan 
yfirstjórnar umferðarmála sem leiðir væntanlega til þess að í stað dómsmálaráðherra 
kemur samgönguráðherra.

Af hálfu Umferðarstofu er gerð eftirfarandi tillaga um breytingu á 1. gr. frumvarpsins 
ásamt athugasemdum við efni greinarinnar eins og hún er í frumvarpinu.

Tillaga:

Lagt er til að a - liður 1. gr. frumvarpsins,: liðurinn reióhjól, verði þannig orðaður: 

Reiðhjól:
Ökutæki, sem knúið er áfram með stig- eða sveifarbúnaði og eigi er eingöngu ætlað 
til leiks. Sem reiðhjól eru einnig talin vélknúinn hjólastóll og vélknúið hlaupahjól, 
sem ekki eru hönnuð til hraðari aksturs en 15 km á klst. Slíkt hlaupahjól er búið 
stigbretti á tveimur hjólum með stöng að framan sem á er stýri. Þvi má ekki aka á 
akbraut.

Athugasemdir og skýringar:

í 2. gr. Umferðarlaga eru skilgreiningar, m. a. á hugtakinu reiðhjól. Þótt hjólastóll og 
hlaupahjól séu látin falla undir sömu ákvæði umferðarlaga og reiðhjól er ekki þar með 
sagt að þessi ökutæki séu reiðhjól. - Þvi þykir heppilegra að orða ákvæðið þeim 
hætti sem að framan er lýst en með því orðalagi sem er í frumvarpinu.
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Hugtakið „litil vél- eða rafknúin farartæki”, sbr. frumvarpið, er að mati Umferðarstofu 
of óljóst hugtak til þess að vera nothæfi; í umferðarlögunum sem skilgreining á 
ökutæki. Orðið farartæki er hvergi notað i umferðarlögunum en hins vegar orðið 
ökutæki sem jafnframt er sérstaklega skilgreint. Einnig má benda á að hugtakið gefur 
ranga mynd: Ökutæki getur verið knúið vél, t.d. brunahreyfli eða rafhreyfli, vél sem 
gengur fyrir eldsneyti eða rafmagni. Orðalagið vél- eða rafknúið farartæki/ökutæki er 
út í hött.

Tillaga um að finna hlaupahjóli stað i umferðarlögum á m.a. rót sína að rekja til þess 
að fjöldi ferðamanna hefur að undanförnu flutt til landsins vélknúin hlaupahjól en ekki 
komið þeim i umferð. Ástæðan er sú að vélknúin hlaupahjól hafa verið skilgreind sem 
létt bifhjól, sbr. 2. gr. umferðarlaga, en ekki haft sem slík lögboðinn búnað (hemla og 
ljós). Það liggur ekkert fyrir um hvort eða hvenær ástæða þykir til að skoða sem 
reiðhjól önnur tæki en hjólastóla og hlaupahjól og hverrar gerðar slík tæki kynnu að 
verða.

Að öðru leyti en að framan er lýst eru ekki gerðar tillögur um breytingar á umræddu 
frumvarpi eða athugasemdir við efni þess..

Virðingarfyllst,
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