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Athugasemdir við 3.grein:
Landssamband sendibiíreiðastjóra undrast að Alþingi hyggst setja ný lög um ökurita, 
byggt á tækni sem virðist ekki vera komin í notkun í Evrópu. Félagið metur þetta svo 
að löggjafinn sé með þessu að fara fram úr sjálfum sér, þýða reglur frá 
Evrópusambandinu sem er ekki forsenda fyrir að framfylgja að svo stöddu hér á landi.

LS hefur leitað upplýsinga um hina nýju ökurita sem lögin gera ráð fyrir að verði 
teknir í notkun 5.ágúst næstkomandi. Hvert sem leitað var, hjá dómsmála- eða 
samgönguráðuneyti, Umferðarstofu eða hjá sérstökum verkstæðum sem selja ökurita 
þá var engar upplýsingar um þessa ökurita að finna. Sömuleiðis eru þær 
kostnaðargreiningar sem fylgja í umsögn með frumvarpinu byggðar á hæpnum 
forsendum og ekki nógu vel ígrundaðar.

T.d. kemur fram að áætlað sé að það kosti 27 milljónir að innleiða tilskipunina. Þá er 
reiknað með að árlegur rekstrarkostnaður við umsýslu í tengslum við ökuritakort 
vegna tölvukerfa verði um 14 milljónir. Þar að auki bætist við kr. 5000,- 
framleiðslukostnaður á hvert kort en reiknað er með að hver ökuritaskyld bifreið þurfi 
íjögur kort. Þannig er áætlað að kostnaður við hvert kort verði kr. 16-20.000 frá 2005 
til 2008. Hvernig þessar tölur eru tilkomnar og hvað liggur að baki þeim er mjög 
óljóst og engan veginn hægt að átta sig á hvað verið er að tala um.
LS þarf að fá nánari upplýsingar um eftirtalin atriði:

1. Hve mikið er áætlað að hver nýr rafrænn ökuriti komi til með að kosta?
2. Skv. frumvarpinu er gert ráð fyrir að kostnaður við framleiðslu á hverju korti 

verði kr. 5000,- en það þurfi að selja hvert kort á kr. 16.000-20.000,- til að ná 
upp í kostnað við innleiðingu kerfisins. Síðan er talið upp að hver bíll þurfi 4 
kort. Hvað kostar mikið að innleiða þetta rafræna kerfí á hverja ökuritaskylda 
bifreið?

3. Hve mikill kostnaður er áætlaður að verði á ári á hverja ökuritaskylda bifreið 
við nýtt rafrænt ökuritakerfi?

4. Það eru fáein ár síðan atvinnubílstjórar þurftu að greiða um kr. 100.000,- fyrir 
að láta setja ökurita í bíla sína. I lögunum er gert ráð fyrir að ef þessir ökuritar 
bila þá verði bannað að gera við þá nema upp að vissu marki, þannig að 
bílstórar verði að kaupa nýjan rafrænan ökurita. Hvernig hyggjast stjómvöld 
réttlæta þessar nýju álögur fyrir atvinnubílstjórum?

Að mati LS er algerlega ótímabært að setja nýjar reglur um ökurita sem auka álögur á 
stéttina með þessum hætti sem frumvarpið fjallar um. Eftir okkar upplýsingum er ekki 
komin reynsla á þetta nýja rafræna kerfi í Evrópu og því óskynsamlegt að leggja



álögur á atvinnubílstjóra. LS tekur þó fram að rafrænir ökuritar eru eflaust framtíðin 
en skynsemin verður að vera í íyrirrúmi.
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