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Samgöngunefnd Alþingis,
Nefndasvið,
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík,

Reykjavík, 3. júní 2010

Efni: Frumvarp til nýrra umferðarlaga, 553. mát.

Samtök fjármálafyrirtækja hafa fengið ofangreint mál til umsagnar og skila sameiginlegri 
umsögn um máiið.

í bráðabirgðaákvæði frumvarps til nýrra umferðarlaga kemur fram að XIII. kafli umferðaHaga, 
nr. 50/1987, um fébætur og vátryggingu skuli halda gildi sínu þar til Alþingi hefur samþykkt 
sérstök lög um lögmæltar ökutækjatryggingar og skaðabótaábyrgð vegna ökutækja. Slíkt 
frumvarp hefur ekki enn verið lagt fram á Alþingi en nefnd sem var falið að semja frumvarp til 
laga um ökutækjatryggingar hefur skilað af sér frumvarpsdrögum til viðskiptaráðuneytisins.

SFF tefja óheppilegt að aðskilja meðferð þessara tveggja frumvarpa, þarsem þau eru nátengd. 
Sem dæmi má nefna að afar mlkilvægt er að skilgreiningar í báðum frumvörpum séu 
samræmdar og reglum um skráningarskyldu ökutækja samkvæmt umferðarlögum verði hagað 
á þann veg að eftirlit og eftirfylgni með ákvæðum laga um ökutækjatryggingar og 
skaðabótaábyrgð vegna Ökutækja verði auðveldað. í því sambandi er sérstaklega mikilvægt 
samspil 70. gr. frumvarps til umferðarlaga varðandi skráningarskyldu ökutækja og reglna um 
vátryggingaskyldu samkvæmt væntanlegu frumvarpi til laga um ökutækjatryggingar. Það 
misræmi sem er á miilí efnis 70. gr. þessa frumvarps og draga að frumvarpi tii laga um 
ökutækjatryggingar og skaðabótaábyrgð vegna ökutækja getur skapað réttaróvissu. Nánari 
umfjöllun má sjá um það hér að aftan.



Með því að iáta XIII. kafla eldri umferðarlaga halda gildi sínu þartil iög um ökutækjatryggingar 
og skaðabótaábyrgð vegna ökutækja verða samþykkt skapast ýmis vandamál. Sem dæmi má 
nefna nýjar reglur um vátryggingaskyldu einstakra flokka ökutækja, svo sem ýmissa 
torfærutækja og vinnuvéla. Vinnuvélar sem ætlaðar eru til notkunar á vegi í almennri umferð 
eru skráningarskyldar samkvæmt frumvarpi til nýrra umferðarlaga en það er breyting frá 
gildandi umferðarlögum.

Það þarf því að huga að því hvaða áhrif lögfesting frumvarpsins á undan frumvarpi til laga um 
ökutækjatryggingar og skaðabótaábyrgð hefur á vátryggingaskyldu einstakra flokka ökutækja 
áður en ákvörðun er tekín um það að samþykkja frumvarp til umferðarlaga án þess að 
samþykkja frumvarp um ökutækjatryggingar og skaðabótaábyrgð samtímis,

Til nánari skýringa á þeim sjónarmiðum sem koma fram í umsögn þessari er meðfylgjandi afrit 
af umsögn SFF til viðskiptaráðuneytisins, dags. 15. september 2009, um drög að frumvarpi til 
laga um ökutækjatryggingar.

Hér á eftir fara athugasemdir við einstök ákvæði frumvarps tii nýrra umferðarlaga.

3. gr. Skilgreiníngar:

Samkvæmt áður nefndum drögum að frumvarpi tit nýrra laga um ökutækjatryggingar og 
skaðabótaábyrgðar vegna ökutækja er gert ráð fyrir að vátryggingaskylda nái áfram til sömu 
tegunda vélknúinna ökutækja og eru vátryggingaskyld samkvæmt gildandi umferðarlögum að 
viðbættum vinnuvélum sem eru notaðar í umferð á vegum. Gert er ráð fyrir því að vélknúin 
ökutæki sem ætluð eru til aksturs utan almennrar umferðar (torfærutæki) verði áfram 
vátryggingaskyld.

Því telja samtökin nauðsynlegt að hafa í umferðarlögum skilgreiningar á þeim tegundum 
ökutækja sem eru ætluð tii aksturs utan aímennrar umferðar, t.d. á hugtakinu torfærutæki. 
Skilgreiningar þurfa að vera þannig að skýrt sé hvaða flokki einstakar tegundir ökutækja, svo 
sem hvaða flokk ökutækja vélsieðar/snjösleðar undir 400 kg að þyngd tilheyra. Fellur snjósleði 
sem er yfir 400 kg að þyngd undir b,-lið skilgreiningar á bifreið?

Að mati SFF er æskilegt að einstakar tegundir vélknúinna ökutækja séu skilgreindar í 3. gr. 
umferðarlaga, svo sem snjósleðar, vélsleðar og torfærutæki, sbr. t.d. skilgreiningu á beltabifhjóli 
í 12. tl. 3. gr.

Vakin er athygli á því að í 15. tl. 3. gr. frumvarpsins er hugtakið torfærutæki notað án þess að 
það sé nokkurs staðar skilgreint.

Gerð er tiiiaga um breytingu á skilgreiningu hugtaksins almenningsvagn í 10. tl. 3. gr. og að 
orðinu „véiknúið" verði bætt framan við orðið ökutæki.
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Eins og nánar er rakið í athugasemdum við 70. gr. frumvarpsins telja SFF nauðsynlegt að öll þau 
ökutæki sem eru vátryggingaskyld séu jafnframt skráningarskyld samkvæmt umferðarlögum

8. er. Rekstur búfiár:

SFF telja rétt að samgöngunefnd skoði sérstaklega hvort ástæða þykir til að breyta gildandi 
ákvæði um rekstur búfjár í 78. gr. núgildandi umferðarlaga, nr, 50/1987. Þar koma fram skýrari 
reglur um rekstur búfjár en í frumvarpi til nýrra umferðarlaga, bæði í 1. og 2. mgr. ákvæðisins. 
Regia 8. gr, frumvarpsins er hugsanlega of matskennd. Hvað eru t.d. nægiiega margir 
gæslumenn og hvernig á leyfisveiting lögreglu að fara fram ? Miðað við orðalag 1. mgr. 8. gr. 
frumvarpsins á undantekningarlaust að tilkynna lögregiu um hvers kyns rekstur búfjár, hvort 
sem hann er urrifangsmikUI eða mjög umfangslítill. Lagt er til að bætt verði við greininga 
málsgrein þar sem er lögð skylda á ráðherra að setja nánari reglur um rekstur búfjár í reglugerð. 
í reglugerðinni ætti m.a. að taka á eftírfarandi atriðum: Hvað sé búfjárrekstur og hvenær 
reglurnar eiga við, hver verði talinn rekstraraðili hverju sinni, hvenær skylt sé að tilkynna til 
lögreglu um rekstur, ábyrgð rekstraraðila, hvenær innan dagsins megi reka búfé, fjölda 
gæslumanna miðað við umfang og framkvæmd rekstrar að öðru leyti.

Slys hafa orðið á þjóðvegum landsins vegna rekstur búfjár og það hlýtur að auka öryggi knapa, 
búfjár, ökumanna og farþega ökutækja að setja nánari reglur um þetta atriði. Vinna yrði 
reglugerðina í samráði við bændur.

24. gr.

Lagt er til að 2. ml. 1. mgr. 24. gr. verði breytt þanníg að einnig verði óheimilt að aka fram úr 
öðru ökutæki við upphleyptar hraðahindranir sem eru ekki merktar sem gangbraut. Lagt er til 
að ákvæðið hljóði svo:

„Eigi má oka fram úr öðru ökutæki rétt áður en komið er að vegamótum eða á þeim. Sama giidir 
þegar komið er að gangbraut eða á henni, svo oa við merktar hraðahindranir. Óheimiit er að 
akafram úr öðru ökutæki þegar ábrotin miðiína (hindrunarlína) er langsum á milli akbrauta þar 
sem ekið er í gagnstæðar áttir, Sama gildir um akstur þeim megin við heiia llnu þar sem hálf- 
eða fullbrotnar Ifnur eru hinum megin langsum á milli akbrauta. Það hafa komið upp mál hjá 
tryggingafélögunum þar sem ekíð er fram úr bíl sem er stopp við hraðahindrun. Slíku fylgir mikil 
áhætta og SFF þykir eðlilegt að vegna hættunnar sem fylgir slíkri hegðun að bann sé lagt við 
akstri fram úr öðru ökutæki við upphleyptar hraðahindranir.

42. gr.

Lagt er til að aldursmörk í 1. mgr. 42. gr. verði hækkuð en samtökin telja 7 ára gömul börn vera 
fullung til þess að vera ein úti á akbraut.
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43. er.

Orðaröð og kommusetning í 1. mgr. 43. gr. er til þess faliin að valda misskilningi. Því er lagt til að 
ákvæðið verði orðað svo:

„Bifhjóli má eigi aka samhliða öðru ökutæki á sömu akrein í  béttbvli. nema þegar 
ekið er samhliða öðru bifhjóH, enda sé hámarkshraði þar eigi meiri en 60 km á klst og 
aðstæður leyfa slikt"

45. gr. Bann við ölvunarakstri

SFF fagna tillögum um hertar reglur varðandi leyfilegt áfengismagn í blóði ökumanna. Slík regla 
hefur ótvi'rætt forvarnagildi.

70. gr. Skránine ökutækia samkvæmt umferðarlögum

SFF ítreka athugasemdir við 70. gr, frumvarpsins sem felur í sér veruiega breytingu frá reglum 
um skráningarskyldu ökutækja í 63. gr. giidandi umferðarlaga, nr. 50/1987. ífyrsta lagi er hvergi 
skilgreint í lögunum hvað er vélknúið ökutæki sem ætlað er til notkunar á vegi í almennri 
umferð, snjó eða hjarni. Það leiðir til þess að ákvæðið verður of matskennt. Hvað er t.d. átt við 
með orðinu hjarn og hvaða vélknúnu ökutækjum er ætlað að falia undir ákvæðið?

í Öðru lagi er í 70. gr. ekki lengur upptalning á tegundum vélknúinna ökutækja sem eru 
skráningarskyld, eins og er í 63. gr. gildandi umferðarlaga. Ef 70, gr. frumvarpsins verður að 
lögum óbreytt felst f því takmörkun auk þess sem skráningarskyldan verður ekki eins skýrt 
afmörkuð og er í 63. gr.

Athuga þarf hvar skilin eru varðandi skráningarskyldu einstakra flokka bifhjóla og torfærutækja 
sem eru annars vegar ætluð tií umferðar á vegi og hins vegar þeirra tækja sem ekki eru ætluð til 
slíks aksturs. Sem dæmi getur komið upp vafi varðandi mun á motorcross-hjólum og enduro- 
hjólum o.fj,

Regla 70. gr. umferðarlaga þarf að taka tillit til þess að þau ökutæki sem verða vátryggingaskyld 
samkvæmt lögum um ökutækjatryggingar þurfa jafnframt að vera skráningarskyld. Framkvæmd 
vátryggingaskyldunnar og eftirlit með henni kæmist í uppnám ef ekki væri til staðar einhvers 
konar skráningarskylda. Að mati SFF er heppilegast og einfaldast í framkvæmd að 
vátryggingaskyld ökutæki sem eru ætluð til aksturs utan almennrar umferðar verði áfram 
skráningarskyld samkvæmt umferðarlögum, þ.e. að skráningarskylda og vátryggingarskylda fari
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saman. Slík tilhögun auðveldar allt eftirlit með því að vátryggingarskyldan sé virt, sem hlýtur að 
teljast mjög mikilvægt. Þá er nauðsyniegt að sú skylda sé skýrt afmörkuð.

76. gr.

Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. frumvarpsins skal barn yngra en 15 ára nota hlífðarhjálm við 
hjólreiðar. Að mati SFF eiga sömu sjónarmið við um alla aðila án tiliits til aldurs, Því er lagt til að 
aldursmörkin verði felld niður.

Samtökin telja einnig að eðlilegt sé að setja sambærilega reglu verðandi notkun hlífðarhjálms 
við hestamennsku.

Að lokum óska SFF eftir því að fá að fylgjast með þeim breytingum sem gerðar verða á 
regiugerðum í kjölfar setningar nýrra umferðarlaga.

Virðingarfyllst, 
f.h. SFF,
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