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Umsögn um frumvarp til landflutningalaga - 58. mál

Með bréfi þessu gefur Skeljungur hf. umsögn um frumvarp til landflutningalaga, sem 
gildir um vöruflutninga með ökutæki á landi án tillits til þess hvort greitt er fýrir flutninginn 
eða ekki, enda annist flytjandi flutninginn. í athugasemdum við frumvarpið kemur fram 
að megintilgangur frumvarpsins sé að laga gildandi reglur að núverandi rekstrarumhverfi.

Við einstök atriði frumvarpsins eru gerðar eftirfarandi athugasemdir.

í 1. grein um gildissviðið segir að lögin gildi um alla vöruflutninga, hvort sem þeir eru 
gegn gjaldi eða ekki, "enda annist flytjandi flutning". í 2. grein er flytjandi skilgreindur 
sem "sá sem með samningi tekur að sér vöruflutning með ökutæki fyrir annan, eiganda, 
sendanda og/eða móttakanda vörunnar,hvort sem hann ekur ökutækinu sjálfur eða 
ökumaður / hans þjónustu." Skeljungur vill árétta þann skilning á framangreindum 
ákvæðum, að þegar flytjandi er jafnframt eigandi vörunnar þá eigi lögin ekki við um þann 
vöruflutning. Lagt er til að lögin taki af allan vafa varðandi eigin vöruflutninga flytjanda.

12. gr. eru skilgreind 6 atriði, þmt. orðið vöruflutningur. Af lögunum er óljóst hvað telst til 
vöru. Telst t.d. margvfelegt byggingarefni eða byggingarúrgangur til vöru? Ef svo er, er 
þá gert ráð fyrir því að vörubílstjóri sem keyrir jarðefni úr húsgrunni fýili út farmbréf, eða 
að sama aðili fylli út farmbréf þegar hann keyrir fyllingarefni í sama húsgrunn? Sama 
gildir td. um sorp eða úrgang, teljist slíkt til vöru þá þarf gáma- eða sorpfyrirtæki að fylla 
út farmbréf fyrir slíkum flutningum. Lagt er til að orðið “vara" verði skilgreint, þannig að 
eyða megi óvissu af þassu tagi.

Ákvæði laganna snúa að flutningasamningum þe. útfýllingu fýlgibréfs sem sönnun fýrir 
gerð flutningssamnings (II. kafli). Síðan er fjallað um móttöku vörunnar, flutning hennar, 
afhendingu og flutningsgjöld (III. kafli) og ábyrgð og skyldur hvers aðila (IV-VI kafli). 
Þessi ákvæði frumvarpsins snerta starfsemi Skeljungs, sem eigendur farms í 
innanlandsflutningum, sem sendanda og/eða móttakanda þar sem flutningsþjónusta er 
aðkeypt.

[ 8. grein eru skilgreind þau atriði sem amk. skulu vera í fylgibréfi, en því til viðbótar er 
farmflytjanda heimilt að setja einhliða víðtækari ákvæði inn í flutningssamninga. Á 
þessum grundvelli getur farmflytjandi sett inn íþyngjandi eða ósanngjörn ákvæði. Hér er 
ma. átt við að farmflytjandi getur sett ákvæði um að vara geti orðið að veði umfram það 
sem talið er upp í 28. grein. Sambærilegt ákvæði kemur fram í almennum
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þjónustuskilmálum SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu um flutning frá höfn til hafnar, 
en innlend skipafélög vlsa til þessara skilmála I flutningasamningum sínum.

í 9. grein þjónustuskilmÉla SVÞ, um haldsrétt og samningsveð stendur:

“Félagið skal eiga haldsrétt og samningsveð, eftirþvi sem við á, I öllum vörum, sem eru í vörslum 
félagsins, vegna allra kmfna þess á hendur viðskiptamanni vegna varanna og vegna allra 
annarra krafna á hendar honum, sem ekki tengjast vörunum á nokkurn hátt. Ef félagið 
hyggst beita framangreindum haldsrétti eða samningsveði skal það tilkynna viðskiptamanni 
skrifiega um sllkt. í tiikynftingunni skal gera almenna grein fyrír tilefni viðkomandi aðgerðar ásamt 
fjárhæð kröfunnar eða samtöiu efum fleirí kröfur er að ræða.
Komi til þess að viðskiptamaður greiði ekki kröfuna I kjölfar framangreindrar tilkynningar er 
félaginu heimilt að seija vöruna á hvem þann hátt sem félagið telur að sé hagstæðast hverju 
sinni, á kostnað og áhættu viðskiptamanns og án þess að tilkynna viðskiptamanni það 
sérstakiega. Nægi afraksturínn af sölu vörunnar ekki til gera upp kröfuna, á félagið rétt á að fá 
mismuninn greiddan úr hendi viðskiptamanns ásamt vöxtum og kostnaði. Verði hins vegar 
afgangur af sölunni, eftir að búið er að gera upp kröfuna ásamt vöxtum og kostnaði, skal hann 
greiddur viðskiptamanni”.

Tryggja þarf að vara verði aldrei veðsett umfram það sem heimilt er skv. 28. grein 
frumvarpsins.

í 27. grein er ósanngjarnt ákvæði um að móttakandi skuli taka við vöru "eigi síðar en 
þremur dögum eftir að konum er kunnugt um að varan sé tilbúin til afhendingar".
Þessi tímamörk eru allt of þröng og gefa móttakanda ekki nægjanlegt svigrúm. Lagt er til 
að í stað þriggja daga verði mörkin rýmkuð og miðist að lágmarki við 30 daga.

I 28. grein er síðan ákvæði um haldsrétt, sem veitir sendanda rétt á grundvelli ákvæða 
fylgibréfs og flutningasamnings, sbr. umræðu um 8. gr. að framan, til að halda hlut áfram 
í vörslum sínum, þar til krafa, sem sendandi á gagnvart eiganda hlutarins eða þriðja 
manni er að fullu greidtí. Á grundvelli haldsréttar getur seljandi síðan selt eins mikið af 
vörunni sem þarf til lúfrningar á kröfum, án undangenginnar áskorunar til sendanda, 
móttakanda eða eiganda hennar. Þessar heimildir ganga of langt. i fyrsta lagi þá þarf 
að tryggja það að haldferéttur falli niður þegar greitt hefur verið flutningsgjald og annar 
kostnaður sem af flutningi stafa. í öðru lagi þarf að fella niður heimild flytjanda til að selja 
vöru til lúkningar kröfum á þann hátt sem hann Iws og án undangenginnar áskorunar til 
sendanda, móttakanda eða eiganda vörunnar. Óbreytt ákvæði getur t.d. haft í för með 
sér að vara sem seld ar kaupanda með eignarréttarfýrirvara, getur glatast í flutningi, sé 
hún ekki sótt tímanlega af kaupanda til farmflytjanda.

Skeljungur hf.


