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Almennt:

Landssamband lögreglumanna (LL) fagnar því tækifæri að fá möguleika á því að veita 

umsögn og gera athugasemdir, eftir atvikum, við heildarendurskoðun umferðarlaga.

í athugsemdum, með frumvarpinu er gerð grein fyrir því að samgönguráðherra hafi, í 

nóvember 2007, skipað nefnd um endurskoðun umferðarlaga. Það skýtur skökku við, að 

mati LL, þegar skoðað er hverjir voru skipaðir í nefndina að enginn fulltrúi lögreglu skuli 

hafa átt þar sæti, sérlega í ljósi þess að lögreglu er og hefur verið ætlað gríðarlega 

veigamikið hlutverk við að halda uppi þessum lögum og eftirliti með umferð, í víðasta 

skilningi þess orðs.

í athugasemdum sínum, vegna frumvarps til breytinga á bamavemdarlögum þskj. 947 -

557 mál gerði LL eftirfarandi athugasemdir við umsögn fjárlagaskrifstofu

ijármálaráðuneytisins vegna kostnaðarmats þeirra lagabreytinga sem þar eru lagðar til:

„Nú standa jyrir dyrum miMar skipulagsbreytingar í lögreglu, sem miða að því 
að fœkka og stækka umdæmi lögreglustjóra þ.a. lögreglustjórar í landinu verði 
sex (6) í stað fimmtán (15) eins og nú er. Eitt a f meginmarkmiðum þessara 
skipulagsbreytinga er að draga saman í rekstri lögreglu til að ná fram 
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náð, eýtir því sem segir í umsögn jjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins vegna 
frumvarps til breytinga á lögreglulögum, með eftirfarandi hœtti: ”

„Markmið breytinganna eru í meginatriðum tvíþætt, annars vegar að ná 
fram hagræðingu í rekstri og hins vegar að auka faglega burði 
lögreglunnar á landsbyggðinni. Með þessum aðgerðum er leitast við að 
ná fram betri stýringu á fjárveitingum til málaflokksins, sérstaklega í Ijósi 
þess að fjárveitingar koma til með að dragast saman á nœstu árum. Gera 
má ráð fyrir að það gerist einkum með fernum hætti. Ifyrsta lagi leiðir af 
stækkun embætta að yfirmönnum fækkar hlutfallslega meira en almennum 
lögreglumönnum. I  öðru lagi má gera ráð fyrir að lögreglumönnum sem 
og öðru starfsfólki löggæsluembætta fiekki í heildina á næstu árum með 
því að nánast engar nýráðningar koma á móti fækkun vegna þeirra 
starfsmanna sem fara á eftirlaun eða hverfa til annarra starfa. I  þriðja 
lagi er áætlað að með samþættingu verkefna á landsvísu við einstök 
umdæmi lögreglu komi til með að verða betri nýting á starfsfólki og 
samhliða endurskipulagningu á öllu innkaupaferli lögreglu náist fram 
veruleg hagræðing. í  fjórða lagi er ætlunin að skipta jjárveitingum til 
löggæslu í samræmi við reiknilíkan þannig að meira tillit verði tekið til 
íbúafjölda og umferðar í umdœmi en verið hefur. “

„Nokkru síðar í umsögninni segir síðan: “
„Samtals gera áætlanir dómsmálaráðuneytisins því ráð fyrir að bein 
hagræðing vegna þessa frumvarps verði rúmar 330 m.kr. á ári eða 4,5% 
a f veltu starfseminnar. I  sameiningaráformum ríkisstojhana hefur hins 
vegar verið horft til þess að hagræðið gæti orðið á bilinu 10-15% og væri 
sparnaðurinnþá á bilinu 700-1.000 m.kr.
Verði frumvarp þetta óbreytt að lögum má því gera ráð fyrir að 
heildarsparnaður gæti verið á bilinu 330-450 m.kr. á ári allt eftir því 
hvað starfsmönnum verður fækkað mikið í samræmi við möguleika sem 
frumvarpið skapar. Mat á mannaflsþörf hinna nýju lögregluembætta í 
samræmi við þetta frumvarp hefur hins vegar ekki verið metin og er gert 
ráð jyrir því að það verði hlutverk verkejhisstjórnarinnar að útfæra 
frekari hagræðingu innan málaflokksins þannig að útgjöld ríkissjóðs geti 
lækkað enn frekar. “

"Öllum, sem koma að málum sem eru til vinnslu hjá lögreglu hverju sinni, er það 
Ijóst að málefni er snerta börn og ungmenni kalla að öllu jöfnu á mikla vinnu 
lögreglu og tímafreka, með tilheyrandi kostnaði. LL óttast því, í samræmi við það 
sem fram kemur hér að ofan og nánar hér síðar í þessari umsögn, um áform um 
sparnað í rekstri lögreglu í ár og á komandi árum, að málejni er snerta börn og 
ungmenni muni „jara aftar í röðina’’ á verkejhalista lögreglu hverju sinni með 
ójýrirsjáanlegum ajleiðingum jýrir æsku þessa lands sem og þjóðjélagið í heild 
sinni. ”

í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins, vegna kostnaðaráhrifa framlagningar 
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„ Verói frumvarpiö óbreytt aö lögum má gera ráð fyrir að útgjöld aukist um 3 
m.kr. en að á móti komi jafh miklar rekstrartekjur a f gjaldtöku þannig að afkoma 
ríkissjóðs verði óbreytt eftir sem áður. “

Ljóst er að eftirlit með allri umferð fellur að langmestu leyti á herðar lögreglu og þar með 

hlýst af því umtalsverður rekstrarkostnaður fyrir löggæsluna í landinu (ríkissjóð). Hluti 

þess kostnaðar fæst til baka, í ríkissjóð, með setkargerðum en ljóst má telja að 

samanlagður rekstrarkostnaður réttarvörslukerfisins á íslandi, vegna þeirrar skyldu sem á 

það er lagt með umferðarlögum og reglugerðum sem á þeim eru byggðar, fæst engan 

vegin allur til baka í formi sekta. LL er ekki kunnugt um hvort einhver fræðileg úttekt 

hafi verið gerð eða sé til er sýni fram á þennan kostnað en jafnframt er ljóst að með því 

frumvarpi, sem hér er lagt fram er aukið talsvert á skyldur lögreglu til eftirlits með 

umferð og vegfarendum. Það er því afar óvarlegt, að mati LL, að hægt sé að fullyrða það 

í ljósi þess sem segir hér að ofan, þeirra breytinga sem boðaðar hafa verið í lögreglu o.fl., 

að afkoma ríkissjóðs verði óbreytt eftir sem áður.

Hér leggur LL enn og aftur áherslu á það sem þegar hefur verið komið á framfæri við 

Allsherjar- og Utanríkismálanefndir Alþingis, vegna annarra lagafrumvarpa, að 

nauðsynlegt er að mati LL, að skoða heildstætt réttarvörslukerfið á íslandi, hlutverk 

lögreglu o.fl. í stað þess sem nú virðist vera raunin að unnið er að þessum málum í 

ýmsum hlutum í hinum ýmsu ráðuneytum og að því er virðist án heildstæðrar yfirsýnar 

yfir málaflokkinn. Þar með fengist heildaryfirsýn yfir það hvað kostar að halda úti 

löggæslu á íslandi í víðasta skilningi þess orðs. Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um 

stöðuna í dag, annað en það sem fram kemur í fjárlögum hvers árs. Staðreyndin er 

einfaldlega sú að enginn hefur hugmynd um hvort fjárheimildir lögreglu hrökkvi fyrir 

þeim raunverulega kostnaði sem af því hlýst að reka lögreglu. Hér gæti, að hluta til, 

einnig verið komin skýringin á því hvers vegna lögregla og eftir atvikum aðrar stofnanir 

samfélagsins keyra fram úr þeim fjárheimildum sem þeim eru skammtaðar ár hvert.
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Að lokum er rétt að leggja enn frekari áherslu á það að boðaður niðurskurður til lögreglu 

mun hafa áhrif til hins verra á umferðaröryggi í landinu og þar með þau markmið sem 

lagt er upp með í þessu frumvarpi.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins:

I.KAFLI 

Almenn ákvæði.

1 .-3 .  gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

II. KAFLI 

Reglur fyrir alla umferð.

1 .-6 .  gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

7. gr.

Að mati LL þarf að skerpa á ákvæði um að ökumenn skuli skilyrðislaust stöðva ökutæki 

sitt þegar lögregla gefur ökumanni merki um það með uppréttri hönd eða með 

forgangsljósum lögregluökutækis (helst í hendur við athugasemdir LL við 10. gr. 

frumvarpsins.

Ef að ökumaður reynir að komast undan lögreglu ætti það að varða skilyrðislausri 

sviptingu ökuleyfis! Það er mjög alvarlegt brot að reyna að komast undan lögreglu í 

umferðinni. Það hefur, því miður, færst í aukana að lögregla þurfi að veita brotlegum 

ökumönnum eftirför eftir að þeir sinna ekki stöðvunarmerkjum og skapa þessir brotlegu 

ökumenn þannig umtalsverða hættu fyrir almenning með akstri sínum.
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Nokkuð misræmi gætir á milli þess sem tilgreint er í 7. gr. varðandi stöðvunarheimildir 

lögreglu annarsvegar og þess sem er að finna í 89. gr. varðandi stöðvunarheimildir 

eftirlitsmanna Vegagerðarinnar er varðar skilyrðislausa stöðvun ökutækja.

Þá er einnig að fmna verulegt misræmi í sektareglugerðinni þar sem segir að 10.000,- kr. 

sekt liggi við því að fara ekki að fyrirmælum lögreglu, en 10.000,—  50.000,- kr. ef 

fyrirmælum starfsmanna Vegagerðarinnar er ekki hlýtt.

8. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.

9. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.

10. gr.

Um allnokkra hríð hefur Lögregluskóli ríkisins staðið fyrir kennslu, að norskri fyrirmynd 

um forgangsakstur, svokölluð AMF námskeið. Nú er LL ekki kunnugt um hvort leitað 

hafi verið eftir umsögn Lögregluskóla ríkisins við samningu þessarar greinar en telur þó 

rétt, hafi það ekki þegar verið gert, að slíkrar umsagnar verði sérstaklega leitað og greinin 

sniðin eftir og í samræmi við þá kennslu í forgangsakstri sem verið er að innleiða hjá 

lögreglu. Rétt er að taka það fram að ökumenn slökkvi- og sjúkrabifreiða hafa einnig 

verið að undirgangast sömu kennslu og allt útlit er fyrir að ökumenn Læknavaktarinnar 

muni einnig á næstu misserum undirgangast sömu kennslu í forgangsakstri.

I I . - 1 3 .  gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

III. KAFLI 

Umferðarreglur fyrir gangandi vegfarendur.

14 .-15 . gr.
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LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar fhimvarpsins.

IV. KAFLI 

Umferðarreglur fyrir ökumenn.

1 6 .-2 7 . gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

28. gr.

Á nokkrum stöðum, a.m.k. á höfuðborgarsvæðinu hefur verið komið fyrir stæðum, 

sérmerktum lögreglu. í þessu sambandi væri eðlilegt að bæta inn í þessa grein nýjum 

tölulið sem kveður á um það að óheimilt sé að stöðva eða leggja í stæði sem er sérmerkt 

lögreglu, líkt og tilgreint er fyrir sjúkrabifreiðar í e. lið greinarinnar.

29. -  34. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar firumvarpsins.

V. KAFLI 

Ökuhraði.

3 5 .-3 7 . gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

VI. KAFLI

Sérregtur um akstursíþróttir og aksturskeppni.

38. gr.

Það vekur athygli, við lestur 38. gr. að ekkert virðist vera gert ráð fyrir aðkomu lögreglu 

að umsögnum um aksturskeppnir í lögum þessum. Þannig virðist vera nóg að sækja um 

leyfl til Umferðastofu eða viðkomandi sveitarstjómar. í ljósi eðlis og umfangs slíkra 

keppna má vera ljóst að slysahætta getur verið allnokkur við framkvæmd slíkra keppna. 

Það hlýtur því að teljast eðlileg krafa að leitað sé umsagna viðkomandi lögreglustjórar og 

jafiivel slökkviliðsstjóra, áður en leyfi til slíkra keppna er gefið út, þó ekki nema væri til
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þess að lögreglustjóri viðkomandi umdæmis sé meðvitaður um það að slík keppni standi 

til þ.a. þessir tveir viðbragðsaðilar geti gert viðeigandi ráðstafanir með aukaviðbúnað. 

Hugsanlega væri þó nægjanlegt, í þessu samhengi, að ganga þannig frá málum að í 

reglugerð, sem gert er ráð fyrir að ráðherra setji, verði kveðið á um umsagnarhlutverk 

lögreglu, sem og kostnað mótshaldara af framkvæmd löggæslu í kringum slíka keppni, 

líkt og heimildir eru fyrir er kemur að veitingu leyfa til t.d. útihátíða. Slíkt kemur enda að 

hluta til fram í athugasemdum, með frumvarpinu, vegna 38. gr. þess.

í ljósi þessa leggur LL einnig sérstaka áherslu á það sem fram kemur í almennum 

athugasemdum hér í upphafí varðandi niðurskurð til löggæslumála.

39. gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.

40. gr.

LL vísar til umsagnar sinnar um 38. gr. frumvarpsins vegna þessarar greinar.

VII. KAFLI.

Sérreglur fyrir reiðhjól og bifhjól.

4 1 .-4 2 . gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

43.gr.

Eftir ábendingar frá lögreglumönnum telur LL rétt að benda á að nauðsynlegt sé að 

skerpa á ákvæði er varðar „prjónakstur” bifhjóla þ.e.a.s. þegar ökumenn leika sér að því í 

umferðinni að aka aðeins á afturdekki bifhjólsins. Slík hegðun skapar augljósa hættu í 

umferðinni og getur valdið öðrum vegfarendum óþarfa truflun. Eins og 6. mgr. 43. gr. er 

orðuð í því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar er talað um að ökumaður bifhjóls skuli, 

að jafhaði, hafa bæði (öll) hjól bifhjólsins á vegi. Til að taka á bifhjólum með hliðarvagn,
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sem eiga það til að lyfta hjóli hliðarvagnsins í beygjum mætti orða málsgreinina með 

þeim hætti að sérstaklega sé tekið á slíkum tilvikum í þá átt að það sé heimilað.

VIII. KAFLI 

Bann við akstri undir áhrifum áfengis, 

ávana- og fíkniefna o.fl.

44. -  49. gr.

LL hefur fengið ábendingar um það, frá lögreglumönnum að vert væri að skoða það að 

lækka lækka þau mörk sem miðað er við þegar akstur undir áhrifum áfengis, ávana- og 

fíknieftia varðar sviptingu ökuréttinda að mörkin yrðu færð 0,50%o niður í t.d. 0,30%o og 

fyrir neðan 0,30%o kæmu til sektir og kyrrsetning ökutækis.

Þá verður á það að benda að sakarkostnaður, að upphæð kr. 20.000,-, sem tilgreindur er í 

48. gr. frumvarpsins, sem sakarkostnaður vegna töku og rannsóknar öndunarsýna, vegna 

aðila, sem sakfelldir eru, verður að teljast afar lítill og engan vegin standa undir þeim 

kostnaði sem af hlýst t.d. hjá lögreglu við framkvæmd þessara verkefna. Hér ætti að vera 

auðvelt að reikna út einhvem raunkostnað við slíka töku og rannsókn þ.e. kostnaður við 

rekstur ökutækis lögreglu, sem tefst frá öðrum verkefiium, laun lögreglumanna o.s.frv. 

Eðlilegt hlýtur að teljast að sá sem sakfelldur er greiði allan þann kostnað auk, eftir 

atvikum, sektar og ökuleyfissviptingar.

IX. KAFLI

Aksturs- og hvíldartími ökumanna sem annast 

farþega- og farmflutninga þungra ökutækja í atvinnuskyni.

5 0 .-5 3 .g r.

LL finnst það undarlegt, við yfirlestur þessara greina að ekki virðist vera ráð fyrir því gert 

að ákvæði um hvíldartíma atvinnubifreiðastjóri eigi að gilda um þá sem t.d. aka 

leigubifreiðum eða strætisvögnum.

X. KAFLI
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Notkun farsíma og annars fjarskiptabúnaðar í akstri.

54. gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessa grein frumvarpsins.

XI. KAFLI 

Ökuskírteini og ökupróf.

5 5 .-6 7 . gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XII. KAFLI 

Um ökutæki.

6 8 .-7 0 . gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

71. gr.

í þessari grein er að finna enn eitt ósamræmið er lýtur að kostnaði ökumanna og eigenda 

ökutækja er kemur að rekstri, akstri ökutækja og sektum vegna brota á umferðarlögum. 

Þannig er t.d. ráð fyrir því gert, sbr. ákvæði 48. gr. að ökumanni, sem sakfelldur er vegna 

ölvunaraksturs skuli gert að greiða kr. 20.000,- vegna kostnaðar við töku og rannsókn 

öndunarsýnis. Án þess að hafa haldbærar tölur í höndunum leyfir LL sér að fullyrða að 

kostnaður við smíði og skráningu einkanúmera geti ekki verið kr. 50.000,- og með þessu 

ákvæði og þeirri upphæð, sem hér er tilgreind sé hið opinbera að leggja óheimilan „skatt” 

á það sem það kjósa að fá sér einkanúmer á sín ökutæki enda er það sérstaklega tilgreint í 

ákvæðinu að hér sé um að ræða gjald fyrir „rétt til” en að auki skal sá sem hyggst fá sér 

einkanúmer greiða sérstaklega fyrir smíði þess og skráningu.

7 2 .-7 3 .g r .

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XIII. KAFLI
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Um notkun öryggis- og verndarbúnaðar.

74. -  76. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XIV. KAFLI 

Flutningur, hleðsla, þyngd og stærð ökutækja.

77. -  79. gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XV. KAFLI 

Umferðarstjórn, umferðarmerki o.fl.

8 0 .-8 1 .g r.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

82. gr.

í 82. gr. er fjallað um heimildir sveitarstjóma til að takmarka umferð um tiltekin svæði og 

nefiid sem dæmi að hægt yrði að takmarka umferð í samræmi við síðasta staf hvers 

skráningarmerkis ökutækis. Það verður að segjast alveg eins og er að þetta ákvæði lýtur 

all undarlega út og hjá því verður ekki komist að velta því fyrir sér hvemig og hver eigi 

að framfylgja slíku ákvæði. Hér er einnig um augljósa mismunun að ræða gagnvart 

einstaka ökumönnum. Einfaldara væri að banna alla umferð eða umferð tiltekinna 

ökutækja um slík svæði sem slíkt bann gæti átt við.

Þá er einnig í greininni gert ráð fyrir því að sveitarstjómir geti ákveðið sérstakt gjald, allt 

að kr. 20.000,-, vegna notkunar negldra hjólbarða, á tilteknum svæðum. Hér er í fyrsta 

lagi um augljósa mismunum íbúa þessa lands að ræða enda ljóst að þar sem ökumönnum, 

sem nauðsyn ber til að aka á negldum hjólbörðum í sinni heimabyggð vegna 

veðurfarsskilyrða, sem einhverra hluta vegna kynnu að þurfa að leita þjónustu hins 

opinbera á þeim svæðum þar sem slíkt bann hefði tekið gildi yrði gerð sérstök sekt skv. 

umferðarlögum. í öðru lagi er hér einnig um samskonar misræmi álagningar aukagjalda á
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ökumenn, s.s. minnst er á þessari umsögn vegna 48. og 71. gr. Hér þarf einnig að horfa 

til þeirrar staðreyndar að ökutæki lögreglu og slökkvi- og sjúkraliðs eru, 

undantekningalaust á negldum vetrarhjólbörðum í vetrarumferð. í þriðja lagi gildir um 

þessa lagaheimild til álagningar það sama og segir hér að ofan um eftirlit og eftirfylgni 

með þessu lagaákvæði.

83. -  87. gr.

LL gerir engar efiiislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XVI. KAFLI

Eftirlit lögreglu og Vegagerðarinnar með ástandi og hleðslu ökutækja o.fl.

88. gr.

Að mati LL er lögreglan fullfær um að meta það hvort ökumenn hafi gerst brotlegir við 

umferðarlög eða reglur byggðar á þeim. Það ákvæði, sem er að finna í þessari grein að 

lögregla skuli að jafnaði kalla til eftirlitsmann Vegagerðarinnar ætli lögregla það að 

ökumenn hafi brotið gegn einhverjum ákvæðum umferðarlaga eða reglna þjónar því 

engum tilgangi hér. Hinsvegar mætti hugsa sér það að orða ákvæðið á þann veg að 

lögregla geti, eftir atvikum og telji hún sérstaka þörf á því, kallað til slíkan eftirlitsmann.

8 9 .-9 1 .g r.

I 80. gr. er að finna ákvæði þess efnis að lögreglan stjómi umferð þar sem hún telur þess 

þörf. í öðrum ákvæðum umferðarlaga er einnig að finna ýmsar heimildir til handa 

lögreglu til að hafa afskipti af ökumönnum og ökutækjum. Þetta ákvæði 80. gr. sem og 

annarra greina er fjalla um stjóm og eftirlit lögreglu með umferð og ökumönnum segir í 

raun allt sem segja þarf um heimildir til afskipta af umferð og ökumönnum. Það að fela 

einhverjum öðrum heimildir til afskipta af ökumönnum, án atbeina lögreglu gengur því í 

berhögg við það sem hér að ofan greinir og eykur hættu á tvíverknaði, auknum kostnaði 

ríkissjóðs og mistökum. Ekkert er því til fyrirstöðu að halda úti þessu eftirliti með hætti 

sem tíðkast hefur hingað til þ.e. samvinnu lögreglu og Vegagerðarinnar. í þessum 

greinum (88. -  90. gr.) er enda gert ráð fyrir því að starfsmenn Vegagerðarinnar þurfi að



kalla til lögreglu í, að því er virðist, velflestum þeim tilvikum sem þeir hafa afskipti af 

ökumönnum, sem ráðgert er að veita þeim heimildir til að stöðva. Hér er því, í sjálfu 

frumvarpinu, verið að leggja drög að tvíverknaði.

í umsögn sinni um frumvarp til breytinga á lögreglulögum (4. gr.) þskj. 977 -  586. mál

kvað LL mjög ákveðið á um það hverjum eðlilegt geti talist að fela lögregluvald:

,, LL er eindregið þeirrar skoðunar að ENGINN eigi að fara með lögregluvald 
nema hafa lokið námi frá Lögregluskóla ríkisins (LSR). Þar eru kennd þau 
vinnubrögð sem notuð eru í lögreglu hverju sinni s.s. valdbeitingar hvers konar 
(handtökur), lögreglufrœði. Það að fela öðrum en þeim sem lokið hafa námi frá 
LSR að fara með lögregluvald er í raun að bjóða hættunni heim á mistökum og 
málaferlum. “

í samræmi við ofangreinda umsögn um 4. gr. frumvarps til laga um breytingu á 

lögreglulögum leggst LL alfarið gegn því að starfsmönnum Vegagerðarinnar verði fengið 

lögregluvald og heimildir til frelsissviptinga einstakra ökumanna í umferðinni, hvort sem 

það eru ökumenn þyngri ökutækja eða aðrir ökumenn.

XVII. KAFLI

Stjórnvaldssektir vegna brota á ýmsum reglum um akstur þungra ökutækja.

92. gr.

LL geldur varhug við þeim heimildum, til stjómvaldssekta, sem er að finna ákvæði 

þessarar greinar. Brot á umferðarlögum, allra ökumanna, hlýtur að eiga að afgreiða á 

sama hátt, þ.e. með og eftir atvikum rannsókn lögreglu á meintu broti. Það er enda 

eðlilegt að þeir sem teljast hafa brotið lög, hvort sem það eru umferðarlög eða önnur lög 

þessa lands, geti haldið uppi eðlilegum vömum við rannsókn og síðar saksókn slíkra 

brota.

Hér er einnig verið að fela Vegagerðinni heimild til þess að halda eftir hluta af sektum, 

nokkuð sem tekið var frá lögreglu fyrir allmörgum árum, þar sem það var talið óeðlilegt 

og gæti hafl það í för með sér að einstaka lögregluembætti næðu sér þannig í „auka

Landssamband lögreglumanna
stofnað 1. desember 1968

Grettisgata 89
105-Reykjavík

sími 354-525-8360
telefax 354-525-8369
E-maiI IIÆlhsrh.is



13

skotsilfur” til reksturs embættanna. Slíkar lagaheimildir geta ekki talist til góðrar og 

vandaðrar stjómsýslu og geta augljóslega haft í för með sér hættu á misnotkun.

Rétt er hér einnig að benda sérstaklega á það sem áður hefur komið fram í þessari 

umsögn um misræmi sektaupphæða þar sem hér er lagt til að stjómvaldssekt geti numið 

allt að kr. 300.000,-.

93.gr.

LL vísar til umsagnar sinnar um 92. gr. vegna þessarar greinar.

XVIII. KAFLI 

Refsingar.

94. gr.

LL finnst rétt að vekja á því athygli að í upptalningu á gr. frumvarpsins, er varða sektum 

er svo að sjá að þar vanti inn eftirtaldar greinar:

• 68. gr. um gerð og búnað ökutækja sem eru undir 3500 kg.

Varla stendur til að hætta að refsa fyrir notkun á nagladekkjum, biluðum 

ljósabúnaði o.fl. sem getur valdið hættu í umferðinni þegar ökutæki er ekki í 

lögmæltu ástandi?

• 72. gr. e f ökumaður ekur ökutæki sem fengið hefur niðurstöðuna „akstursbann“ í 

skoðun.

• 73. gr. e f ökumaður ekur ökutæki sem búið er að taka skráningarmerkin af.

• 77. gr. um frágang á farmi vegna ökumanna sem eru á ökutækjum undir 3500 kg.

Einnig þegar of margir farþegar eru í bifreið.

Þá þarf einnig, að mati LL, að breyta sektarákvæði fyrir að aka vélknúnum ökutækjum 

með útrunnið ökuskírteini eða án þess að hafa endumýjað ökuskírteini. Eftir því sem 

næst verður komist er staðan þannig í dag að viðkomandi ökumaður fær 5.000,- kr sekt 

fyrir að aka með útrunnið ökuskírteini. Dæmi eru til um einstaka ökumenn sem gera
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þetta ítrekað og alltaf fá þeir sömu 5.000,- kr sektina. Sektin ætti að hækka þegar brotið 

er ítrekað eins og er þegar menn aka sviptir eða aka án þess að hafa öðlast ökuréttindi.

Endurskoða þyrfti, að mati LL, allar sektarupphæðir, með það að markmiði að hafa 

upphæð sektar í samræmi við hættu brots. Núna er t.d. 50.000,- kr. sekt við að aka á 115 

km/klst. þar sem leyfður hámarkshraði er 90 km/klst. en 60.000 kr. fyrir að aka sviptur. 

Þama er ekki samræmi á milli.

Stórhækka ætti sektir vegna ótryggðra ökutækja til að tryggara verði að eigendur 

ökutækja standi skil á lögbundnum tryggingum þeirra. Hér mætti hugsa sér að sektir 

yrðu tvöföld upphæð tryggingar ökutækisins.

Þá þyrfti, að mati LL, einnig að einfalda allt kerfið er kemur að innheimtu sekta á þann 

veg að hægt yrði, líkt og gert er t.d. vegna stöðubrota, að afgreiða „ágreiningslaus” mál 

með útgáfu gíróseðla um leið og lögreglan hefur afskipti a f brotlegum ökumanni.

95. -  109. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

110. gr.

í þessu frumvarpi eru settar inn heimildir til að að sekta eiganda bifreiðar þegar ljósmynd 

er tekin af bifreið í löggæslumyndavél, það sama ætti að gilda þegar bifreið er lagt 

ólöglega og hægt ætti að vera að leggja sekt gjald á eiganda/umráðamann ökutækis vegna 

allra stöðvunarbrota. Það vill segja að eigandi/umráðamaður bifreiðarinnar ætti að bera 

ábyrgðina í öllum tilvikum stöðvunarbrota, ekki bara sumum eins og er nú.

Héma vantar einnig að bæta við heimild til að leggja gjald á vegna fleiri brota:

• Ökutæki er lagt öfugt miðað akstursstefnu, 2. mgr. 27. gr.

• Vörubifreið, hópbifreið eða vinnuvél lagt í almennt bifreiðastæði, þ.e. brot á 4. 

mgr. 19. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir.
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Þá er rétt að benda á að skýra þyrfti reglur um um lagningu ökutækja á einkalóðum 

þ.e.a.s. hvar lögreglu er heimilt að sekta og hvar ekki. Dæmi: Grasrenningur er beggja 

vegna götu. Öðru megin tilheyrir grasið einkalóð (fjölbýlishúsi) en hinu megin götunnar 

tilheyrir grasið sveitarfélaginu. Þama er einungis hægt að sekta þá sem leggja á lóð 

sveitarfélagsins en ekki einkalóðinni, samkvæmt núverandi túlkun.

111.-112. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XIX. KAFLI 

Stjórnsýsla umferðarmála.

113.-116. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins.

XX. KAFLI 

Ýmis ákvæði.

117.-120. gr.

LL gerir engar efnislegar athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins né um ákvæði til 

bráðabirgða.

Að lokum fínnst LL rétt að gera athugasemdir við það hversu stuttur tími er að jafnaði 

gefínn til að koma á framfæri athugasemdum við lagafrumvörp sem LL eru send til 

umsagnar.

Landssamband lögreglumanna áskilur sér rétt til að koma frekari athugasemdum og

Formaður
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