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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um landilutiiinga, 58. mál.

Með tölvupósti 9. nóvember sl. er óskað umsagnar Vegagerðarinnar um ofangreint frumvarp 
sem er til meðferðar hjá samgöngunefnd Alþingis.

Gildissvið frumvarpsins er afmarkað í 1. gr. þess þar sem m.a.kemur fram að það gildir um 
vöruflutninga á landi með ökutækjum. Nánar tiltekið fjalla lögin um réttarsamband flytjanda, 
sendanda og móttakanda vörunnar. Auk þess gildir frumvarpið um réttarsamband eiganda 
vöru og flytjanda, sé eigandi hvorki sendandi né móttakandi vörunnar. í athugasemdum með 
frumvarpi til laganna kemur fram að lögunum er ætlað að koma í stað eldri laga um sama 
efni, m\ 24/1982, um flutningssamainga og ábyrgð við vöruflutninga landi. Það skal tekið 
fram að Vegagerðin hefur elcki komið að framkvæmd þeirra laga en hefur hins vegar haft með 
höndum framkvæmd laga um fólks- og vöruflutninga á landi nr. 73/2001, sem fjalla um 
stjómsýslulega þætti.

í 2. gr. frumvarpsins eru skilgreind nokkur hugtök sem reynt getur á við framkvæmd laganna. 
í athugasemdum í greinargerð við 2. gr. kemur fram að horft er til skilgreiningar umferðarlaga 
að mestu leyti við skilgreiningu á hugtakinu ökutæki. Athygli vekur að ekki er notuð sama 
aðferðafræði að öðru leyti við skilgreiningar á hugtökum í 2. gr. frumvarpsins. Vegagerðin 
vekur athygli á því að til umfjöllunar hjá samgöngu- og sveitarstjómarráðuneytinu eru drög að 
frumvarpi til nýrra umferðarlaga og gæti verið ástæða til að horfa til þess að samræmis verði 
gætt. Æskilegt er að samræmis verði gætt í hugtakanotkun á þessu sviði ef þess er nokkur 
kostur.

Hugtakið flytjandi er notað um þann sem með samningi tekur að sér vöruflutning fyrir 
eiganda, sendanda og/eða móttakanda vörunnar. f umferðarlögum er hins vegar lögð áhersla á 
þann þátt að um sé að ræða flutning í atvinnuskyni. Þegar nánar er að gáð tengist þetta hugtak 
gildissviði þannig að ákvæði frumvarpsins eiga að gildaþegar flytjandi annast flutninginn. 
Eðlilegra gæti verið að skilgreina gildissviðið beint í 1. gr. þannig að ákvæðum frumvarpsins 
sé ætlað að gilda um vörufiutning þegar flytjandi tekur að sér með samningi að annast 
vöruflutning. Þá þyrfti ekki að skiigreina hugtakið flytjanda á annan hátt en gert er í 
umferðarlögum.
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Hugtakið vagn er notað um hverskyns eftirvagna og tengitæki sem hönnuð eru til að vera 
dregin af ökutæki og ganga ekki fyrir eigin vélarafli. Hvað átt er við með eftirvagn og 
tengitæki er ekki skýrt en skilgreiningu þessarra hugtaka er að finna umferðarlögum. Ekki 
verður i fljótu bragði séð að nauðsynlegt sé að kynna þetta hugtak til sögunnar. Telja verður 
eðlilegra að freista þess að nota sömu hugtök og notuð eru í umferðarlögum nema að 
nauðsynlegt sé talið að víkja frá því og skýra þau frávik þá í athugasemdum í greinargerð með 
frumvarpinu.

Að Öðru leyti eru eklci gerðar athugasemdir við frumvarpið.

Virðingarfyllst,

Hreinn Haraldsson, 
vegamálastjóri.
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