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Umsögn ríkislögreglustjóra

Vísað er til bréfs samgöngunefndar frá 29. apríl sl. þar sem óskað var umsagnar um frumvarp 
til umferðarlaga, 579. mál, gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja.

Ríkislögreglustjóri gerir ekki athugasemd við frumvarpið, en vekur athygli á eftirfarandi 
atriðum.

í frumvarpinu er mælt fyrir um heimild til að leggja allt að 30.000 kr. gjald á þá sem vanrækja 
að færa ökutæki til lögmæltrar skoðunar á réttum tíma. Þar er lagt til að sérstökum aðila verði 
síðan falið að bera ábyrgð á eftirfylgni þess. í greinargerð fhimvarpsins kemur fram að eftir 
að ákveðinn timi hefur liðið frá því að færa átti ökutæki til lögmæltarar skoðunar, eigi að 
senda lögreglu skrá yfir þau ökutæki sem eru óskoðuð í viðkomandi lögregluumdæmi og 
henni síðan falið að taka þau úr umferð.

í greinargerð frumvarpsins kemur fram að markmið frumvarpsins sé að draga úr fjölda 
óskoðaðra ökutækja i umferð og gera eftirlit lögreglu með skoðun ökutækja skilvirkara og 
það komi einnig til með að létta á störfum lögreglunnar. Þvi leggur ríkislögreglustjóri til að 
gengið verði enn lengra í þessum efnum og leggur til að þessu fyrirkomulagi verði komið 
fyrir hjá þriðja aðila.

Verklagið mætti vera með þeim hætti að ákveðnu sýslumannsembætti yrði falið að sjá um að 
kanna stöðu á skoðun á ökutækjum og boða ökutæki þeirra til skoðunar er ekki hefðu sinnt 
því að láta skoða ökutæki sitt. Verði frekari vanræksla á skoðun má hugsa sér að aðilum á 
einkamarkaði yrði t.a.m. falið að taka slík ökutæki úr umferð í stað lögreglu. Með þeim hætti 
yrði verkefnaálag innan lögreglu minna og auk þess hefði lögregla þá heimild til að boða 
ökutæki í skoðun, sbr. 69. gr. núgildandi umferðarlaga.
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