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Með bréfi samgöngunefndar Alþingis, dagsettu 9. þ.m., barst þessu embætti til 
umsagnar frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 50, 1987, 464. 
mál.

Embættið gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið og er framsetningin 
miðuð við greinaskipan þess:

Um 1. gr.
Mælst er til þess að skýrt komi fram í lagatextanum að óheimilt sé að aka 
hjólastólum á akbraut og það sama gildi að þessu leyti og um farartækin sem 
um ræðir í c-lið. Ekki er sérstaklega tiltekið aldursmark þeirra sem stjóma 
mega þeim farartækjum og er spuming hvort ekki er ástæða til að binda það t.d. 
við 7 ára aldur og að yngri bömum en 7 ára sé óheimilt að “hjóla” á þessum 
farartækjum á gangstéttum, sbr. aldursmarkið i 1 .mgr. 40.gr. umferðarlaga.

Um 2. og 3.gr.
Þessar breytingar hefðu i för með sér að skýrar yrði kveðið á um heimild 
ráðherra til að útfæra efnisákvæði reglna um aksturs- og hvíldartíma o.fl. með 
reglugerð. Refsiheimild i reglugerð kæmi þannig til með að styðjast við 
skýrara lagaákvæði. Mælt er með samþykkt þessara ákvæða.

Um 4.gr.
a. liður. Þessi breyting yrði til bóta. Akvæði um að löggæslumenn hafí 

heimild til að stöðva ökutæki til að skoða ökurita hefur vantað í 
umferðarlögin.

b. liður. Hér er verið að leggja til að aðrir en þeir sem fara með 
lögregluvald fái heimild til að stöðva ökutæki. Lagt er til að sérstökum 
eftirlitsmönnum Vegagerðarinnar verði þetta heimilt en svo er ekki nú. 
Ekki er að sjá að þessu atriði hafi verið gefinn gaumur við samningu 
frumvarpsins, a.m.k. er ekkert minnst á þetta í athugasemdum með 
fnimvarpinu. Ekki verður séð að þetta fái samræmst 9.gr. lögreglulaga 
nr. 90, 1996, sbr. 3.gr. laga nr. 29, 1998 og 24.gr. laga nr. 155, 2000, þar 
sem mælt er fyrir um handhafa lögregluvalds. Það vekur einnig sérstaka 
athygli að í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að Vegagerðin annist eftirlit 
með reglum um aksturs- og hvíldartíma ökumanna. Þetta myndi fela í 
sér breytingu frá því sem verið hefur þar sem eftirlitið er nú 
sameiginlegt hjá lögreglu og Vegagerðinni, sbr. 10.gr. reglugerðar um 
aksturs- og hvíldartíma o.fl. í innanlandsflutningum og við flutning 
innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 136, 1995. Hefði verið ástæða til
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að gera nánar grein fyrir þessu i athugasemdum með ákvæðinu. Einnig 
hefði verið ástæða til að mæla fyrir um heimildir eftirlitsaðila til að 
innkalla ökuritaskífur frá fyrirtækjum til skoðunar en slík framkvæmd 
eftirlits hefur tíðkast hjá Vegagerðinni fram til þessa og í því samhengi 
hefiir verið visað til 2.tl. 14.gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3821/85 
um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum. Af 
hálfii embættisins er hvatt til þess að þetta ákvæði frumvarpsins verði 
skoðað mun betur en virðist hafa verið gert og er varað við því að 
handhöfum lögregluvalds verði fjölgað án þess að færð séu fyrir því 
sterk rök.

Við 5. og 6.gr. frumvarpsins eru ekki gerðar sérstakar athugasemdir.

Um 7.gr.
Þetta ákvæði hefði í för með sér mikið hagræði fyrir ákæruvald og dómstóla og 
er mælt með því að það nái fram að ganga.

Um 8.gr.
Mælt er með því að þessar breytingar nái fram að ganga með vísan til þess sem 
segir i athugasemdum með frumvarpinu.

Um 9.gr.
Þetta ákvæði hefði í för með sér mikið hagræði fyrir lögreglu og ákæruvald og 
er mælt með því að það nái fram að ganga.

Um 10.gr.
Mælt er með lögfestingu þessa ákvæðis.
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