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Efni: Umsögn um frumvarp til umferðarlaga -  þskj. 943 -£5§3. mál.

Flutningasvið SVÞ skrifar upp á umsögn Samtaka atvinnulífsins um einstök ákvæði í 
umferðarlagafrumvarpinu sem nú er til umræðu á Alþingi. Þar sem undirrituð var fulltrúi 
í nefndinni um heildarendurskoðun laganna vill hun að eftirfarandi komi fram.

Undirrituð sem fulltrúi flutningasviðs SVÞ í nefndinni skrifaði ekki upp á það frumvarp 
sem nefndin skilaði af sér, Yfirlýsing þess efnis var lögð fram í nefndinni ásamt bréfí til 
samgönguráðherra dagsett 18. maí 2009 og eru afrit meðfylgjandi til upplýsinga fyrir 
löggjafann.

Verklagið sem viðhaft var við endurskoðun þessa lagafrumvarps er verklag sem þarft er 
er að gera grein fyrir og löggjafmn á að vera upplýstur um þegar hann tekur afstöðu til 
einstakra ákvæða þess. Verklag sem lýst er í tölvupósti til ráðherra og ráðuneytisstjóra 
samgönguráðuneytisins 19. maí 2009 og afrit er af meðfylgjandi.

Landflutningagreinin á íslandi hefur búið við það í nokkur ár að starfsumhverfi 
greinarinnar hefur tekið grundvallarbreytingum aftur og aftur án þess að við greinina hafí 
verið rætt um þær breytingar áður. Þessar breytingar hafa í mörgum tilfellum verið gerðar 
á grundvelli ráðherraheimilda í umferðarlögum og þannig ekki komið til umræðu á 
Alþingi. Dæmi um þetta eru gríðarlegar hækkanir á sektum vegna brota á aksturs- og 
hvíldartímaákvæðum, upptaka punkta vegna brota á sömu ákvæðum (sem reyndar hafa 
verið dregnir til baka) og krafa um endurmenntun atvinnubílstjóra til að þeir viðhaldi 
Ökuréttindum sínum. Þessar breytingar hafa verið gerðar með þeim hætti lýst er í 
minnisblaði dags. 24. september 2008 sem undirrituð lagði fram í umferðarlaganefnd.

Undirrituð hefur ekki tölu á Öllum þeim fjölda skriflegra minnisblaða sem hún hefur lagt 
fram síðan en það hefur verið gert vegna þess að ekki hefur verið gefið færi á öðru 
vinnulagi. Skrifíeg minnisblöð voru eina mögulega aðferðin til að tryggja að álit 
undirritaðrar kæmu einhvers staðar fram.

Þetta er það sem löggjafinn þarf að vita þegar hann tekur afstöðu til þessa frumvarps til 
breytinga á umferðarlögum. Meira og minna þau ákvæði sem fulltrúi SVÞ í nefndinni 
vildi fá umræðu um og vildi sjá tillögur að lausnum á var enginn vilji til að ræða af hálfu 
samgönguráðuneytisins og þau atriði voru þar af leiðandi ekki rædd innan nefndarinnar.
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Tiílögur að ákvæðum varðandi eftirlit og stjómvaldssektir komu ekki fram fyrr en 17. 
apríl 2009 rétt áður en að nefndin lauk störfum og öllum mátti vera Ijóst að þær tillögur 
voru að áliti fulltrúa flutningasviðs síst af öllu til þess falínar að íeysa vanda 
atvinnugreinarinnar.

Nú þegar löggjafínn hefur þetta frumvarp til umræðu er mikilvægt að hann fái réttar 
upplýsingar.

Með þessu lagafrumvarpi eins og það liggur fyrir er gerð tiíiaga um að lögfesta enn meira 
flækjustig í eftirliti á vegum en fyrir er. Þá gerir það líka að tillögu að minnka 
réttaröryggi atvinnubílstjóra á vegum auk þess sem það eykur kostnað stjórnvalda.

Flutningasvið SVÞ gerir það að aðalatriðí þessarar umsagnar að biðla til löggjafans að 
Ieiðrétta þessi atriði áður en fyrirliggjandi frumvarp verður að lögum á Alþingi. Að breyta 
þeim ákvæðum laganna sem þarf til að eftirfarandi sé tryggt:

-  Að tryggja réttaröryggi atvinnubílstjóra sem annarra
-  Að ákveða hver á að hafa með höndum eftirlit á vegum.
-  Að tryggja að eftirlit á vegum sé á höndum eins ráðuneytis en ekki tveggja eins og 

það er í dag.
~ Að tryggja að eftirlit á vegum sé á höndum eins embættis en ekki tveggja eins og 

það er í dag.
-  Að tryggja eins og kostur er með að eftirlitið sé faglegt og snúi að atriðum er hafa 

áhrif á umferðaröryggi en snúist ekki um skriffínnsku og eltingaleik við smáatriði 
eins og ótal dæmi eru tií um.

Þessu til stuðnings eru meðfylgjandi afrit af lagafrumvarpinu þar sem vakin er athygli á

Yfírlýsing fulltrúa í umferðarlaganefnd dags. 18. maí 2009 
Afrit af bréfi til samgönguráðherra dags. 18. maí 2009
Tölvupóstur til samgönguráðherra og ráðuneytisstjóra samgönguráðuneytisins dags. 19. 
maí 2009
Tölvupóstur til formanns umferðarlaganefndar með afriti á aðra nefndarmenn 15. maí 
2009
Minnisblað lagt fram í umferðarlaganefnd 24. september 2008
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Mb. vegna heildarendurskoðunar umferðarlaga XVIII og XIX kafla frumvarpsdraganna 
I8.05.2009/ss

í>ann 17. apríl sl. voru lögð íram drög að nýjum köflum í frumvarp tiJ umferðarlaga. Það má ijóst vera 
hverjum nefndarmanni sem situr með undirrituðum fiilítrúa í nefhd um heildarendurskoðun umferðarlaga 
að hún er í grundvalJaratriðum ósammála þeim nýju köflum sem lagðir voru fram 17. apríl síðastliðinn og 
snúa að breyttu eftirlitskerfi og álagningarkerfi vegna brota ökumanna sem aka Ökutækjum meira en 3,5 
tonn að þyngd. Þessir kaflar eru lagðir fram í mótsögn við það sem undirrituð hefur haldið á lofti innan 
nefndarinnar allan tímann sem nefhdin hefur verið að störfum.

Undirrituð hefur lagt á það áherslu að marlcmið eftirlits með bílstjórum og ökutækjum i vöru- og 
farþegaflutningum væru sJcýr og miðuðust við þau atriði sem skipta raunverulegu máli frá 
umferðaröryggissjónarmiði. Að eftirlit, sektir og refsingar vegna brota á lagaákvæðum er snerta þessa 
atvinnugreín yrðu til þess að auka umferðaröryggi og myndu snúa að þeim þáttum.

Undirrituð heflir Jagt á það megináherslu að aksturs- og hvíldartímareglur væru ekki til þess fallnar að auka 
umferðaröryggi á íslenskum vegum og víð íslenskar aðstæður heldur þvert á móti. Þá hefur hún 
margítrekað mikilvægi fagmennsku í eftirliti og gagnrýnt refsigíeði sem og einstrengishátt sem snúi að 
aukaatriðum í stað þess sem skiptir máli og snýr að raunveruíegu umferðaröryggi.

Nýjir kaflar XVIÍI og XIX sem lagðir voru fram 17. apríl eru bersýnilega unnir með athugasemdir 
stjómvaldsins að Jeiðarljósi. Gera á sektir auðveldarí og sjáífvirkari fyrir stjómvaldið, ekki er að sjá að 
réttaröryggis atvinnubílstjóraskuli gætt með neinum hætti.

Að þessu sögðu skal upplýst að undirrituð fulltrúi í nefttd um heildarendurskoðun umferðarlaga er 
ósammála meginatriðum í frumvarpinu og skrifar því ekki undir það. Sjá einnig meðfylgjandi afrit af bréfi 
til samgönguráðherra sama efhis.

Reykjavík 18. maí 2009

Signý Sigurðardóttir
fulltrúi SVÞ í nefhd um heiídarendurskoðun umferðaríaga



Signý Sigurðardóttir

Subject: FW: Verklag
Attachments: Bref-samgonguradherra-heildarendurskoðun umferðarlaga-18-05-2009.PDF

From: Signý Sigurðardóttir 
Sent: 19. maí 2009 14:38
To: 'kristjanj.moller^sarn.stjr.is’; ragnhildur.hjaltadottir@sam.síjr.is 
Cc: Andrés Nagnússon; Erna Hauksdóttir; kari.alvarsson@sam.stjr.is 
Subject: Verklag

Sæl,

Ég gerði grein fyrir því í nefnd um heildarendurskoðun umferðarlaga í gær að ég væri í grundvaiiaratriðum ósammála 
þeim breytingum sem lagðar voru fram í drögum 17. apríl og væri því ómögulegt að skrifa undir frumvarpið. Ég hefði 
þegar sent bréf þess efnis á samgönguráðherra og ráðuneyti og gert grein fyrir þeirri afstöðu minni. Sendi ykkur hér 
með afrit á rafrænu formi af því bréfi.

Síðustu vikur hafa sýnt mér með skýrum hætti hversu mikit þörf er á að vanda til lagaákvæða er snúa að upptöku ESB  ̂
reglugerða eins og hefur verið mitt framlag í nefndinni allan tímann. Þar vísa ég í vinnu nefndar um innleiðingu 
reglugerðar ESB 561/2006 um aksturs- og hvíldartíma. Það frjálsræði sem stjórnvaldið hefur til að túlka þessar reglur 
og innleiða etns og því sýnist þarf að þrengja. Það er brýnt að búa til lagaákvæði sem tryggir að löggjafinn fái að taka 
afstöðu til þess hvernig skuli innleiða meginregiur úr ESB reglum í íslensk lög og það er þarft að þrengja 
ráðherraheimildir til að ákveða það að sama skapi. Á ekkí síst við um iandflutningagreinina sem eins og nefnt er í 
bréfinu býr nánast við lagasetningu stjórnsýsiunnar þar sem hverju grundvallaratriðinu á fætur öðru hefur verið 
breytt með birtingu reglugerðar.

Það getur ékki gengið til lengdar það verkiag. Því stður gengur það að íslensk ráðuneyti og stofnanir líti á það sem 
sérstakt markmið að túlka ESB reglugerðir og tiiskipanir með þröngri lögfræðiiegri túlkun við innieiðingu. ESB 
reglugerðir ogtilskipanir þarf að sjálfsögðu að taka efnislega afstöðu til hvernig á að túíka, þær eru ekki bara 
lögfræðilegt úrlausnarefni eins og látið er að iiggja og ótal dæmi eru til um,

Verklag ráðuneytisins við innieiðingu aksturs- og hvíldartímareglna síðustu vikur er skýrt dæmi um það verklag sem 
hagsmunasamtök atvinnulífsins vilja sjá breytingar á. Af því máli öliu - reglum um aksturs- og hvíldartíma má mikið 
læra allar götur frá byrjun desember 2006.

Það þarf ekki að upplýsa ykkur um að níðurstaða um hvernig aksturs- og hvíldartímareglur, eftirlit sektir og refsingar^ 
vegna á brota á þeim verða innleiddar hér f framkvæmd skiptir landflutningagreinina miklu máii. Það er 
samgönguráðuneytisins að taka afstöðu til þess hversu mikilvægar þessar ESB reglur eru hér á íslenskum vegum, 
hvaða atriði verður litið á sem brot á og hversu mikið verður lagt upp úr eftirliti. Það er ekki þannig eins og stundum 
er látið að liggja að það sé sérstakt markmið Evrópusambandsins að þessar regiur séu túikaðar á mjóum 
hálendisvegum íslands með sérstaklega íþyngjandi hætti. Það erekki sérstakt markmið Evrópusambandsins að 
íslensk stjórnvöld líti þessar regíur sem séríega mikiivægar fyrir umferðaröryggi á ísiandi. Það er íslenskra stjórnvalda 
að taka afstöðu til þess hvernig er íitið á aksturs- og hvíldartímareglur miðað við íslenskar aðstæður og hversu mikið 
er lagt upp úr þeim.

Ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytisins sýndi á fundi með okkur 3. apríl að það væri fullur vilji 
samgönguráðuneytisins að vandað yrði til heildarendurskoðunar umferðarlaga. Þó að nefndin lyki störfum væri 
fullur vilji til að eiga frekari samvinnu við samtök atvinnulífsins um frekari breytingar á frumvarpinu. Ég trúi og treysti 
að það sé staðfastur viiji ráðuneytisins. Forsvarsmenn Samtaka ferðaþjónustunnar og Samtaka verslunar og þjónustu 
hefur verið haldið vel upplýstum og þau fá afrit af þessu bréfi. Það eru miklir hagsmunir atvinnulífsins að ná fram 
breytingum á verklagi er að þessari atvinnugrein iandflutningum snýr. Til þess að svo verði þarf samgönguráðuneytið 
að hafa viíja til þess. Ég treysti að sá viiji sé til staðar.
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Bestu kveðjur,
Signý Sig.

Forstöðumaður flutnlngasviðs 
SVÞ - Samtaka versiunar og þjónustu 
Sími: 511 3000 Fax: 511 3001 
GSM: 822 1266 
Netfang: sianv@svthJs 
Heimasíða: www.svth.is
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Saragönguráðherra 
Kristján Möiler 
Hafnarhúsinu v/Tiyggvagotu 
150 Reykjavík

Reykjavík 18. maí 2009

Efni: Heildarendurskoðun umferdarlaga

SVÞ var boðið að skipa fulltrúa í nefnd um heildarendurskoðim umferðarlaga haustið 
2007. Undirrituð forstöðumaður flutningasviðs SVÞ var skipuð Mltrúi í nefndinni.

Frá upphafi hefur verið ljóst hvaða atriði það væru sem undimtuð neíhdarmaður hefur 
gert athugasemdir við. Víðtækar ráðherraheimildir til að setja reglugerðir er varðar 
starfsumhverfí vöru- og farþegaflutninga sem í framkvæmd hefur verið fyrir þessar 
atvinnugreinar eins og að búa við lagasetningu samgönguráðuneytisins og 
undirstofhana þess. ESB reglugerðir og tilskipanir hafa verið innleiddar með mjög 
íþyngjandi hætti og án þess að tlllit væri tekið til íslenskra aðstæðna. Áhersla var lögð 
á að meginreglur væru lögfestar með skýrum hætti.

Forgangsmál undirritaðrar í nefiidinni hefur frá upphafi verið að ná fram lagfæringum 
á starfsumhverfí atvinnubílstjóra hvað varðar eftiríit og sektir, ekki síst vegna brota á 
aksturs- og hvíldartímareglum.

Snemma í nefndarstarfinu staðfesti formaður nefedarinnar að hann tæki undir það 
sjónarmið að lögfesta skyldi meginreglur. Nefhdarstarfíð hefur tekið rúmlega eitt ár. 
Megnið af þeim tíma hefiir farið í að ræða tiliögur að breytingum við einstök ákvæði 
laganna sem eðli málsins samkvæmt tekur tíma. Fulltrúi SVÞ í nefndinni hefur ekki 
litið á það sem sérstakt hlutverk sitt að hafa mikið að segja um þá þætti er snúa að 
almennri umferð enda aðrir í nefndinni mun betur til þess fallnir. Langmest af tíma 
nefndarinnar til þessa hefur farið í umræður um þá þætti.

f lok febrúar 2009 voru send fyrstu drög að breytingum á þeim ákvæðum laganna sem 
fulltrui SVÞ hafði lagt áherslu á. Þessi drög oilu miklum vonbrigðum því lítið sem 
ekkert tillit var tekið til þeirra athugasemda sem fulitrúi SVÞ hafði lagt áhersiu á í 
nefhdinni allan tímann. TillÖgur að meginreglum eru unnar með þeim hætti að tekin 
eru orðrétt ákvæði upp úr núgildandi regiugerðum og þau sett inn í frumvarpsdrögin 
eins og þau koma fyrir. Þær sömu regiugerðir sem í mörgum tilfellum hafa verið 
helsta tilefhi gagnrýni hagsmunasamtaka atvinnuiífsins um þetta umhverfi.

Þann 28. mars tilkynnti formaður nefiidarinnar í tölvupósti um væntanieg verklok 
þessarar vinnu sem hann gerði þá ráð fyrir skömmu síðar. Fulltrúi SVÞ skýrði frá því í 
tölvupósti 31. mars fram að hún teldi heildarendurskoðun umferðariaga iangt frá því 
að vera lokið en að hún gerði jafiiframt ekki athugasemdir við að þeirri vinnu sem 
eftir væri yrði lokið af hálfu samgönguráðuneytisins en ekki innan nefiidarinnar. Það 
var gert í ljósi þess að fulltrúi SVÞ gerir sér fiilla grein fyrir því að þau ákvæði sem
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hún gerði athugasemdir við þarfhast þess beiniínis að ráðuneytið komi að umræðu um 
þau. Athugasemdimar snúa þannig flestar að því hvemig túlka beri ESB regiugerðir 
sbr. ákvæði um akstur- og hvíldartíma og/eða því hvemig ráðuneytið vill haga 
tilteknum máflokkum eins og kennslu til ADR réttinda og eftirliti svo dæmi séu tekin.

Framkvæmdastjórar SVÞ og SAF áttu fund ásamt fulltrúa SVÞ í nefhdinni 3. apríl þar 
sem ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytisins var upplýstur um þessa stöðu málsins. 
Það var gert til að leggja áherslu á að það eru miklir hagsmunir atvinnulífsins að 
vandað verði til heildarendurskoðunar umferðarlaga og með þessum fundi var tryggt 
að samgönguráðuneytið væri upplýst um afstöðu fulltrúa SVÞ í nefhdinni til málsins. 
Fulltrúar samtaka atvinnulífsins voru bjartsýnir eftir þann fund enda skildu þau 
málflutning fulltrúa samgönguráðueytisins með þeim hætti að það væri fullur vilji að 
hlusta á hagsmunaaðila atvinnulífsins um að vanda til þeirrar vinnu sem eftir væri.

Þann 17. apríl sl urðu kaflaskil en þá voru lögð fram drög að nýjum köflum í 
frumvarpinu sem fulltrúi SVÞ í nefhdinni er í meginatriðum ósammála og eru 
beinlínis í andstöðu við áherslur hennar allan tímann.

Þessir kaflar XVIII. og XIX kafli verða til þess að undirrituð fulltrúi SVÞ í nefhdinni 
er beinlínis ósammála meginatriðxim í frumvarpinu og getur því ekki skrifað undir 
þau. I þessum köflum er boðuð sú grundvallarbreyting á starfsumhverfí 
atvinnubílstjóra að brot þeiira á ákvæðum umferðarlaga varði stjómvaldssektum í stað 
sekta eða refsinga. í athugasemdum með frumvarpinu eru rökin sögð þau að með 
þessu móti megi vænta þess að þessi mál fái skjótari afgreiðslu, Það er ekki að efa að 
sú fullyrðing er rétt en það þýðir aukinn hraða og sjálfvirkni í útgáfu sekta í þágu 
stjómvaldsins. Engin rök benda til þess að það muni leiða til meiri fagmeimsku í 
eftirliti eða að eftirlitið muni beinast að þeim atriðum sérstaklega er varða 
umferðaröryggi eins og fulltrúi SVÞ hefur lagt á aðaláherslu allan tímaim. Þvert á 
móti er auðvelt að færa fyrir því rök að þetta fyrirkomulag muni leiða til hins 
gagnstæða.

í athugasemdum er því einnig haldið fram að brot á þessum ákvæðum laganna sem 
um ræðir séu í eðli sínu byggð á tiltölulega fastmótuðum og hlutlægum reglum. 
Ekkert er fjær sanni. Brot á reglum um hleðslu ökutækja verður alltaf háð huglægu 
mati að hluta. Meginreglan er skýr um að ökumaður ber ábyrgð á að festa farm 
tiyggilega. Það skal hann gera og brot á því skulu varða sektum eða refsingu. Þegar að 
því kemur að meta hvort að farmur er tryggilega festur eða ekki er óhjákvæmilegt 
annað en komi til huglægt mat eftirlitsmanna. Það byggir á þeirri staðreynd að 
fjölbreytileiki farma er óendanlegur og því er ógjömingur að búa til reglur sem segja 
nákvæmlega til um hvemig eigi að festa hveija tegund famis. Raunar er huglægt mat 
að hluta til nauðsynleg forsenda þess að eftirlit með með frágangi á farmi sé faglegt 
og byggi á þekkingu.

Lestur XVIII. kafla ber það með sér að hann er saminn á forsendum athugasemda 
stjómvaldsins, lögreglunnar og vegagerðareftirlitsins og má beinlínis lesa það út úr 
ákveðnum ákvæðum hvar stjómvaldið vill betri lagaheimildir til að sekta þessa 
atvinnugrein, ákvæði 4. mgr. 91. gr. á dæmi um það.

SVÞ hafa gert ráðherra grein fyrir stöðu mála hvað varðar aksturs- og 
hvíldartímareglur sérstakíega en það skal áréttað að fulltrúi SVÞ í nefhdinni er í



meginatriðum ósammála því að smásmuguleg mnleiðing aksturs- og 
hvíldartímaregina ESB, mikil áhersla á eftirlit með þeim þætti og háar sektir vegna 
brota á þeim regíum auki umferðaröryggi á íslenskum vegum. Sú hugmynd í drögum 
frá 17. apríl sem sjá má í 1. mgr. 103. gr. ákvæði að þriðja brot ökumanna undir 
aksturs- og hvíldartímareglum leiði til sviptingar ökuleyfís er fráleit og ótrúlegt að sjá 
slíka hugmynd koma fram í nefiid sem hefur það hlutverk að aðlaga umferðarlög að 
íslenskum aðstæðum.

Undirrituð upplýsir samgönguráðuneytið hér með að hún skrifar ekki upp á það 
frumvarp sem nefhd um heildarendurskoðun umferðarlaga skilar af sér.

Virðin

msÆitr^agmiildur Hjaöadóttir ráðimeytisstjóri samgöngurððuríí 
Karl Alvarsson skrifstofustjóri samgönguráðuneytisins 
Andrés Magnússon framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu 
Ema Hauksdóttir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar



Signý Sigurðardóttir__________________

Subject: FW: Frumvarpsdrög.
Attachments: Frumvarp - stöðuskjal.doc

From: Signý Slgurðardóttir [mailto:signy@svth.is]
Sent: 15. maí 2009 11:57 
To: Róbert Ragnar Spanó
Cc: birna.hreidarsdottir@sam.stjr.is; Dagbjört Hákonardóttir; kari.alvarsson@sam.stjr.is; Kolbrún Sævarsdóttir; JHE 
Grennd; gunnar.n,gunnarsson@dkm.stjr.is; "Ólafur Kr. Guðmundsson”; Karl Ragnars 
Subject: RE: Frumvarpið.

Sælí Róbert,

Vi! láta koma fram fyrir fundinn á mánudaginn svo það fari ekki á milii máia en ég geri fastlega ráð fyrir að allir 
nefndarmenn viti það.

Jms og komið hefur fram í mínum máiflutningi frá upphafi þá íít ég svo á að aksturs- og hvíidartímareglur eins og 
þeim hefur verið framfylgt hér á iandi séu ekki til þess fallnar að auka umferðaröryggi mikiu fremur hið gagnstæða. 
Þess vegna er ég mótfallin tiiiögu að ákvæði 103 greinar í drögum frá 17. apríi og legg tii að hún verði felld út.

Eins og líka hefur komið fram og er til skriflegt í öllum minnísblöðum sem ég hef lagt fram í nefndinni þá lít ég svo á 
að eftirlit með ökutækjum og ökumönnum + 3,5 tonna bifreiða eigi að vera skýrt og beinast að skýrum markmiðum. 
Sektir og refsingar eigi að beinast að atriðum er varða umferðaröryggi og vera til þess fallnar að auka það.
Ég hef bent á að mikilvægt væri að eftirlit væri skýrt á hendi ákveðins aðila, Lögreglu eða Vegagerðar.

í drögunum sem lögð voru fram 17. apríl var vakin athygii á nýjum köflum XViii og XIX um eftirlit lögreglu og 
Vegagerðar.
Þessir kaflar ekki verið til umræðu. Ég er mótfallin mörgum atriðum sem þar eru boðuð og vil ítreka það fyrir fundinn 
á mánudag en mun að sjálfsögðu leggja það fram skriflega á þeim fundi.

Ég er t.d. mótfallin þeirri grundvallarbreytingu sem lögð er til um að brot ökumanna +3,5 tonna ökustækja á hinum 
ýmsu ákvæðum iaganna skuli sæta stjórnvaldssektum \ stað þess að sæta viðuiögum í formi refsinga, fjársekta eða 
fangelsi. Er semsagt mótfaliin 2., 3., 4., 5., 6., og 7. mgr. 91 gr. iaganna og legg tii að þær verði feildar út.

Rökin fyrir því er að finna í athugasemdum um XVIII kafla en þar segir orðrétt wMá einnig vænta þess að mál af 
þessu tagi fái með þessu fyrirkomulagi skjótvirkari afgreiðslu". Skjótvirkari fyrír hvern og í þágu hvers? 
Stjórnvaldsins?

Það er fráieitt mitt mat að meiri hraði og sjálfvirkni sekta á íslenska atvinnubílstjóra vegna brota þeirra á hinum ýmsu 
ákvæðum umferðarlaga muni leiða til þess að eftiriit verði skýrara og faglegra og muni fremur miðast að þeim 
atriðum er raunveruiega skipta máli. Raunar benda öil rök til hins gagnstæða. Ég fæ ekki annað séð en ákvæði 91. gr. 
í drögunum frá 17. apríl séu fyrst og fremst hugsuð til að leysa vandamál stjórnvaldsins og gera þeim þessi mál 
auðveldari viðfangs og sjálfvirknina meiri t að leggja á sektir. Það er fráleitt að ég iíti svo á að það verði til að leysa 
eitt eða neitt, lít miklu fremur svo á að það muni enn auka á þann vanda sem fyrir er á grundvelli núgildandi laga, 
Minni á að stór hópur atvinnubílstjóra skók íslenskt samféiag um tíma vorið 2008. Dreg í efa að þeir hafi litið svo á að 
meiri sjálfvirkni f útgáfu sekta myndi leysa þeirra vanda. Minni á að það er sannarlega ekki ástæða tii að gera þessa 
tilteknu stétt manna enn ójafnari gagnvart lögunum en aðra þjóðfélagsþegna, nóg má nú þessi stétt þola samt í þá 
veru að búa ekki við sömu lög og regiur og aðrir þjóðfélagsþegnar.

Ég geri ráð fyrir því að formanni nefndarinnar og fuiitrúum samgönguráðuneytisins hijóti að vera þetta fullkomlega 
Ijóst enda þessartiilögur sem komu fram 17. apríl beinlínis í andstöðu við máiflutning minn alian tímann.
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Bestu kveðjur,
Signý Sig.

Forstöðumaður fiutningasviðs 
SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu 
Sími: 511 3000 Fax:511 3001 
GSM: 822 1266 
Netfang: signv@svth.is 
Heimasíða: www.svth.is
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Hugleiðingar um 44. -  87 gr. umferðarIaga/SS/24.09. 2008

VII. kafli umferðarlaga snýst um ökumenn. Sá hluti laganna hefur tekið miklum breytingum á 
allra síðustu árum og snúa þær breytingar ekki síst að lögfestingu EES reglugerða.

Með lögum m. 84/2004 er lögfest að ráðherra skuli setja reglur um aksturs- og hvíldartíma 
ökumanna og um notkun rafrænna ökurita. Með sömu lögura er Vegagerðinni gert að annast 
eftirlit með reglum um aksturs- og hvíldartíma ökumanna. Ráðherra er gert að setja reglur um 
hæfi og starfsþjálfun eftirlitsmanna Vegagerðarinnar og setja þeim starfsreglur. Með sömu 
lögum er lögfest gjald fyrir ökuritakort og er þar með orðinn hluti umferðarlaga.

Með lögum nr. 66/2006 eru reglugerðir EBE 3820/85 og 3821/85 lögfestar en þær fjalla um 
aksturs- og hvíldartíma ökumanna og rafræna ökurita. Heimildir Vegagerðarinnar til eftirlits 
með ökumönnum sem keyra þyngri bíla en 3,5 tonn eru útvxkkaðar mjög og eftirliti 
stofnunarinnar fengnar skýrar heimildir til stöðvunar ökutækja. Með sömu lögum er hugtakið 
„flytjandi“ skilgreint og ábyrgð hans aukin. f athugasemdum um 13. gr. segir „ Gert er ráð 
fyrir að heimilt verði að gera flytjanda sektfyrir þau brot er upp eru talin í ákvœðinu, öháð 
því hvort staðreynt verði hver starfsmanna hans hafi framið brotið. Hér er því um að rœða 
hlutlœga ábyrgðarreglu til handa flytjanda. “ Umferðarstofu eru færðar auknar 
gjaldtökuheimildir sbr. 18. gr.

Við heildarendurskoðun umferðarlaga er brýnt að vekja athygíi nefhdarmanna á þessu ferli.

Umferðarlögin taka umtalsverðum breytingum vegna innleiðingar ESB reglugerða, ráðherra 
eru færðar heimildir til að útfæra framkvæmdina og undirstofhunum eru færðar 
gjaldtökuheimildir. Mjög er þrengt að starfsumhverfí atvinnubílstjóra með þeim 
lagabreytingum sem hér er vísað í en ríkisvaldið ber engar skyldur á móti. Engar kröfur eru 
gerðar til eftirlitsmanna Vegagerðinnar, til ráðherra um upplýsingaskyldu eða um veitingu 
fjármagns til undirstofhana vegna þeirra breytinga sem gerðar eru og afleiðinga þeirra. 
Umferðarstofu hafa verið veittar auknar gjaldtökuheimildir, Vegagerðinni hefur verið fært 
aukið vald til effeirlits og ráðherra hefiir verið veitt vald til að hafa þetta umhverfi eins og 
honum sýnist. Ráðherra hefur m.a. einhliða á grundvelli lagábreytinganna sett reglugerðir um 
hert viðurlög svo sem upptöku punkta og umtalsvert hærri sektir á atvinnubílstjóra vegna 
brota á aksturs- og hvíldartímareglum.

Samtök atvinnulífsins hafa gagrýnt þessar lagabreytingar mjög harðlega og ekki síst þá 
sjálfvirkni um lagaumhverfi þessarar atvinnugreinar sem þessar breytingar á umferðarlögum 
lýsa. Vakin er athygli á umsögnum samtaka atvinnulífsins með frumvörpum til breytinga á 
umferðarlögum dags. 25. febr. 2004 og 7. mars 2006, umsagnar Landssambands 
vörubifreiðastjóra dags. 7. mars 2006 og að síðustu umsagnar samtaka atvinnulífsins með 
reglugerðum 929 og 930 dags. 5. des. 2006. Þessar umsagnir segja heilmikið um hvemig 
mjög hefur verið þrengt að starfsumhverfi þessarar atvinnugreinar sjálfvirkt og einhliða á 
allra síðustu árum með breytingum á umferðarlögum og reglugerðum byggðum á þeim.

Auk þessa hafa samtök atvinnulífsins sameiginlega með ASÍ farið fram á undanþágu til 
Eftirlitsstofnunar ESA frá ítrustu kröfum áksturs- og hvíldartímareglna og rekur 
samgönguráðuneytið nú það mál gagnvart stofnuninni.

Við heildarendurskoðun umferðarlaga er brýnt að vekja athygli nefndarmanna á þessu ferli og 
óska umræðu um þau ákvæði sem tekið hafa breytingum og afleiðingum þeirra.
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Við sem búum í íslenku samfélagi urðum öll vör við hörð mótmæli vörubílstjóra á 
vormánuðum 2008. Það er fyllsta ástæða til að spyrja sig þeirrar spumingar hvort að 
breytingar á umferðarlögum síðustu ára og afleiðingar þeirra hafí þar átt hlut að máli. Engin 
önnur stétt býr við þær aðstæður að eftirlit sé haít með daglegum vinnutíma þeiira eða getur 
átt von á því að missa réttinn til að afla sér tekna vegna ónógrar „ hvíldar

Lög eiga að vera réttlát, aðgengileg, birt, stöðug, framkvæmanleg, tryggja frið, gefa skjóta og 
örugga úrlausn og tryggja réttaröryggi. Það er spuming hvort að lög sem byggja á því að 
innleiða erlendar regíur og framselja vald á framkvæmd þeirra, útfærslu og eftirliti til 
ráðherra getí fallið undir að vera „réttlát, aðgengileg, stöðug, tryggja frið og réttaröryggi “? 
Getur verið að einstakt lagaumhverfí utan um atvinnubílstjóra sé beinlínis óréttlátt og til þess 
fallið að skapa ófrið? Það er fyllsta ástæða til að velta upp þeirri spumingu á meðal 
nefhdarmanna við heildarendurskoðun umferðarlaga. Getur kannski verið að ástæða sé til að 
halda upp á að „ allir skuli jafnirfyrir lögunum “?

Að síðustu er minnt á að markmið heildarendurskoðunar umferðarlaga er skv. erindisbréfi 
„Að umferðarlög nr. 50/1987 verði fœrð í heildstœðara og nútímalegra form isamrœmi við 
þróun á sviði umferóarmála erlendis með áherslu á íslenska staðhœttL Jafnframt að gera 
umferðarlögin aðgengilegri fyrir almenning en nú er. “ Á framsal valds til ráðherra við 
setningu reglna eins og sér stað í íslenskum umferðarlögum sér hliðstæðu einhvers staðar í 
löndunum í kringum okkur? Ef það er óhjákvæmilegt að lögfesta reglugerðir 
Evrópusambandsins í íslensk lög er þá ekki að sama skapi nauðsynlegt að lögin tryggi að 
hægt sé að fara eftir reglunum og að reglumar séu skýrar og aðgengilegar til að fara eftir 
þeim? Hvar er það tryggt í umferðarlögunum nú? Hvar eru íögfestar skyldur ríkisvaldsins til 
að hægt mæta þeim kröfum sem gerðar eru skv. lögunum?

(



Frumvarp til uinferðarlaga.

(Lagí fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010.)

Ábendingar og/eða athugasei~ndir eru settar inn af fuiltrúa Flutningasviös SVÞ í 
umferðarlaganefhd og eru á ábvrgð hennar.

Frumvarpið er viðamikið og mörg ákvæði í því barfnast mun ígrundaðri endurskoðunar en fór 
fram í umferðarlaganefnd. Prumvarpið er samið tii að levsa vanda stiómvaida og ber þess 
merki í mörgum atriðum. Það er grundvaliaratriði sem þarf að breyta í meöförum Aiþingis.

I. KAFLJ 
Almenn ákvæði.

1.gr.
Markmið.

Markmið iaganna er að vernda líf og heilsu vegfarenda með auknu umferðaröryggi þar sem 
jafnræðis er gætt milli vegfarenda, óháð samgöngumáta, 0g-ti-lHt teIáé4i4 
umhveî fesjénafíffiéa-við skipulagningu umferðar. Lagt er til að umhverflssiónarmið verði 
feild út. Mikilvægt að markmið laganna sé skÝrt og umhverfíssiónarmið gera markmiðið

Markmið Iaganna kemur inn í meðförum samgönguráðunevtisins eftir vinnu 
umferðarlaganefndar,

í drögum samgönguráðunevtisins frá 11. nóv. var markmiðið:

Með lögum bessum er stefnt að auknu umferðaröi-yggi alira vegfarenda hér á iandi með 
skyrum, samræmdum reglum, bar sem jafnræðis er gætt milli mismunandi samgöngumáta og 
tekið tillit til umhverfissiónanniða við skipulaaningu umferðar á landi.

Flutningasvið SVÞ hvetur löggiafann til bess að velta markmiðinu vel fvrir sér.

2. gr.
Gildissvið.

Ákvæði laga þessara gilda um umferð á vegum, nema annað sé sérstaklega tekið fram. 
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir því sem við á, um umferð ökutækja á lóðum, lendum, 

afréttum og almenningum.
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir því sem við á, um reiðmenn og þá sem teyma eða reka 

búfé.
Ákvæði íaganna um reiðhjól gílda einnig, efitir því sem við á, um raiknúna hjólastóla og 

Iítil vél- eða rafknúin ökutæki.
Ákvæði laganna um gangandi vegfarendur gilda einnig um þann sem er á skíðum, 

hjóiaskiðum, skautum, hjólaskautum eða svipuðum tækjum, sem og um þann sem rennir sér á





ef við á ef þess er óskað af öðrum þeim sem hlut á að óhappinu eða hefur orðið fyrir íjóni.
Ef maður hefor látlst eða slasast í umferðarslysi skal sá sem átti hiut að því tilkynna 

lögreglunni um síysið svo fljótt sem auðið er. Ef tjón hefur orðið á eignum og enginn er 
viðstaddur til að taka við upplýsingum sem um ræðir í I . mgr. skal tjónvaldur tilkynna það 
tjónþola eða lögreglunni svo fljótt sem auðið er.

Hafi maður Játist eða slasast alvarlega í umferðarslysi má eigi raska vettvangi eða fjarlægja 
ummerki sem þýðingu geta haft fyrir rannsókn þess. Ef ökutæki veldur verulegri hættu fyrir 
umferðina skal þó færa það úr stað.

III. KAFLI
Umferðarreglur fyrir gangandi vegfarendur.

14. gr.
Notkun gangstétta, göngustíga o.fl.

Gangandi vegfarandi skal nota gangstétt, göngustíg eða göngugötu. Vegöxl og akbraut má 
nota ef gangstétt eða göngustígur er ekki til staðar. Sé gengið eftir vegöxl eða akbraut skal að 
jafnaði gengið við vinstri vegarbrún í gönguátt og ekki fleiri en tveir samhliða. Gangandi 
vegfarandi má þó nota gagnstæða vegarbrún ef hann væri annars í hættu eða sérstakar 
aðstæður mæla með því.

15.gr.
Ganga yfir akbraut.

Gangandi vegfarandi sem ætlar yfir akbraut skal hafa sérstaka aðgát gagnvart ökutækjum 
sem nálgast. Hann skal fara yfír akbrautina án óþarírar tafar.

Þegar farið er yfír akbraut skal nota gangbraut ef hún er nálæg. Sama á við um göng og brú 
fyrir gangandi vegfarendur. Að öðrum kosti skal ganga þvert yfír akbraut og að jafhaði sem 
næst vegamótum.

Þar sem umferð er stjómað af lögreglu eða með umferðarljósum má einungis ganga yfír 
akbraut þegar grænt ljós er fyrir umferð gangandi vegfarenda eða lögreglan gefur til kynna 
með merkjagjöf að umferð gangandi sé heimil.

IV. KAFLI 
Umferðarreglur fyrir Ökumenn.

16. gr.
Notkun akbrauta og sérreina.

Ökumaður skal aka á akbraut. Bannað er að aka eftir gangstétt, göngustíg eða göngugötu, 
sbr. þó 2. mgr. 26. gr. og 4. mgr. 41. gr.

Þar sem sérstakar reinar eru fyrir mismunandi tegundir ökutækja skal ökumaður nota þá 
rein sem ökutæki hans er ætluð.

Sveitarstjórn, eða Vegagerðinni þegar um þjóðveg er að ræða, er heimilt að ákveða hvaða 
ökutæki megi almennt eða í einstökum tilvikum aka á sérreinum og skal sú ákvörðun 
tilgreind með umferðarmerkjum. Við ákvörðunina skal þess m.a. gætt að tekið sé tillit til 
uH#weffís%émmHé%-skilvirkni samgangna og umferðaröryggis vegfarenda. Lagt er til að 
umhverfissiónarmið séu tekin út úr lagagreininni bví bau gera ákvæðið ósk'vrt. Ákvarðanir 
um sérreinar eru m.a. teknar af umhverfísleaum ástæðum. Það mái er miög flókið.
Afleiðingar þess að tilgreina sérreinar fVrÍr sérstök ökutæki getur oft leitt til meiri aksturs. 
Ákvæðið eins og bað er án umhverfissjónarmiða er skvrt. Segir að begar teknar eru 
ákvarðanir um sérreinar í umferðinni eigi að taka tillit til skilvirkni samgangna og 
umferðarörvggis sem hvorutveggia eru lykilatriði.

17. gr.
Hvar skal aka á vegi.





Þegar vegur er blautur skal ökumaður, eftir því sem unnt er, aka þannig að vegfarendur 
verði ekki fyrir aurslettum.

36. gr.
Almennar hraðatakmarkanir.

Hraðamörk á vegum skulu ákveðin að teknu tiliiti tii 
samgangna og umferðaröryggis veafarenda. Lagt er tii að umhverfissiónarmlð verði tekin út 
enda tii þess eins að gera þetta ákvæði óskvrt.

í þéttbýii má ökuhraði ekki vera meiri en 50 km á kist., nema sérstakar ástæður mæii með 
hærri hraðamörkum og umferðarmerki gefí það tii kynna.

Utan þéttbýlis má ökuhraði ekki vera meiri en 80 km á kist. á vegum með malarslitlagi og 
vegum með einni akrein með bundnu siitlagi, en 90 km á klst. á öðrum vegum með bundnu 
slitlagi.

Á fáförnum vegum með bundnu slitlagi og tveimur akreinum má ökuhraði vera aíit að 100 
km á klst.

Ákveða má hærri hraðamörk á vegum, þó eigi meira en 110 km á kíst., ef akstursstefnur 
eru aðgreindar og aðstæður að öðru leyti ieyfa, enda mælí veigamikil 
umferðaröryggissjónarmið eigi gegn því.

Ákveða má iægri hraðamörk þar sem æskilegt þykir til öryggis eða af öðrum ástæðum.
Á afmörkuðum bifreiðastæðum og í bíiastæðahúsum skaí ökuhraðí ákveðinn að hámarki 

15 km á klst.
Ráðherra setur í reglugerð, að fengnum tillögum Vegagerðarinnar, nánari ákvæði um þær 

tegundir vega þar sem heimilt er að ákveða minni eða aukinn hámarkshraða, þar á meðal um 
rafræna stjómun hraða á vegum.

37.gr.
Um lægri hámarkshraða ökutœkis.

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð ákvæði um sérstakan lægri hámarkshraða vélknúins 
ökutækis en segir í 36. gr. ef þess er þörf vegna hönnunar Ökutækisins,

VI. KAFLI
Sérreglur um akstursíþróttir og aksturskeppni.

38.gr.
Leyfisveitingar og álmennar reglur um aksturskeppni.

Leita skal leyfis Umferðarstofu til að halda aksturskeppni á íokuðum eða afmörkuðum, 
skiigreindum svæðum. Ef um aksturskeppni á þjóðvegi er að ræða skai leita samþykkis 
Vegagerðarinnar. Ef um aksturskeppní utan vega er að ræða skal leita samþykkis viðkomandi 
sveitarstjómar.

Við allan undirbúning og framkvæmd aksturskeppni ber að taka tillit til þess að keppnin og 
annar akstur keppenda valdi eigi öðrum verulegum óþægindum eða hættu eða skemmdum á 
vegi eða náttúruspjöilum.

Keppnishaldari er ábyrgur fyrir skemmdum á vegum og öðrum mannvirkjum, svo og á 
náttúru, sem hljótast af aksturskeppni eða öðrum akstri keppenda eða starfsmanna við keppni.

Umferðarstofo er heimilt að víkja frá ákvæðum umferðarlaga um hámarkshraða að því er 
varðar Ökutæki er taka þátt i aksturskeppni á vegi, enda verði þá umferð annarra ökutækja þar 
bönnuð og aðrar viðeigandi öryggisráðstafanir gerðar.

Ráðherra setur í regiugerð nánari ákvæði um akstursíþróttir og framkvæmd aksturskeppni, 
svo og um gerð verklagsreglna á grundveili alþjóðlegra reglna um akstursíþróttir sem hafðar 
skulu til hliðsjónar við veitingu leyfa, og um lágmarksaldur ökumanna miðað við ökutæki.





liggi ótvírætt samþykki ökumanns.
Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um töku sýna og rannsókn skv. 1,-3. mgr. Vegna 

kostnaðar við töku og rannsókn öndunarsýnis skal sá sem sakfeildur er greiða 20.000 kr. gjaid 
sem telst til sakarkostnaðar.

49. gr.
Upplýsingaskylda o.fl.

Eiganda eða umráðamanni ökutækis er skylt, þegar lögreglan krefst þess, að gera grein 
fyrir hver hafí stjórnað þvi á tilteknum tíma,

Eigi má feia stjórn ökutækis þeim sem hefur ekki réttindi tii að stjóma þess konar ökutæki 
samkvæmt ákvæðum XI. kafla.

IX. KAFLI
Aksturs- og hvíldartími ökumanna sem annast 

farþega- og farmflutninga þungra ökutækja í atvinnuskyni,

^Ákvæði um aksturs- og hvíldartíma ökumanna kemur á grundveili EES inn í íslenskan rétt. » 
Meðferð íslenskra stiórnvalda á þessu umhverfí síðustu 4 ár er saga sem á erindi við 
löggjafann. Þröng laaaieg túikun samsönízuráðunevtisin$ og undirstofnunar bess 
Umferðarstofu á ESB regium um aksturs- og hvíidartíma ökumanna eru ivsandi fvrir nálgun 
íslensks framkvæmdavaids á túikun og innieiðingu ESB regluverks inn í íslenskan rétt.

Regiugerð ESB 561/2006 um aksturs- og hvíldaitíma hefur ekki enn verið innieidd hér. 
Stöðugar deilur hafa staðið um hvernig hún skuli túlkuð og innleidd allar götur frá bvriun árs 
2007.

Krafa fiutningasviðs SVÞ hefur allan tímann verið sú að bessar regiur skuli vera innleiddar 
með eins litið íþvngjandi hætti og kostur er í iiósi íslenskra staðfíátta bar sem bað er augljóst 
að íslenskir vegir eru ekki sambærilegir við hraðbrautir Evrópu. Smásmugulegt eftiriit 
islenskra stiómvaida sem snvst um að sekta menn ef beir kiósa ekki að „hvíta“ sig úti í 
vegkanti heldur aka bess í stað tii staðar bar sem beir raunveruiega geta hvílt sig hefur ekkert 
með umferðaröryggi að gera. Slíkt eftirlit er mun líklegra tii að vera streituvaldur en leiða tii 
þess að hvíla menn. Það álit liggur fvrir staðfest af íslenskum sérfræðingum. b.á.m. i 
svefrirannsóknum og má ftnna hér:

http://www.svth.is/images/stories/serfiraedingaskvrsla-vegna-undanthaga-esb-561-2006.pdf

Samgönguráðuneytið tók bá ákvðrðun að sækia um undanþágu frá ítrustu kröfum reglnanna 
til ESA á haustmánuðum 2007. í mars 2009 lá fvrir að Fastanefnd EFTA samþvkkti aliar 
undanbágubeiðnir islenski-a stiómvalda. ESA hótaði að kæra bá niðurstöðu til EFTA 
dómstólsins og samgönguráðherra tók bá ákvörðun að draga málið til baka án samráðs við 
aðra er málið varðaði og sendi nvia undanþágubeiðni tii ESA sem enn hefúr ekki verið 
afgreidd.

Málið snýst ekki um að íslenska samgönguráðunevtið burfí að evða öllum beim tíma og 
kostnaði sem bað hefúr evtt í betta mái gagnvart stofnunum EFTA i Brussei. Það snvst um að 
isiensk stiómvöld hlusti. Það snýst um íslenskt stiómvöld skiiii. Það snvst um að íslensk 
stiómvöld innieiði og túlki ESB regiur eins og á að gera sem pólitiskt plagg og taki afstöðu til 
bess hvaða vægi eigi að hafa við íslenskar aðstæður. Það eru ísiensk stiómvöid sem ákvarða 
sektir og refsingar og hvenær bær bvria.

http://www.svth.is/images/stories/serfiraedingaskvrsla-vegna-undanthaga-esb-561-2006.pdf




Meðferð íslenskra stiórnvalda á þessu máii frá upphafi svnir að bau hafa ekki áhuga á 
hagsmunum sinna umbióðenda á Islandi.

Flutningasvið SVÞ hvetur lögojafann til að kvnna sér meðferð bessa máls innan ísiensku 
stiórnsvslunnar ofan i kiölinn og gera brevtingar á iagaákvæðum í kiölfarið sem tryggja að 
íslensk stiórnvöld gagni ekki lengra i túlkun sinni við innleiðingu bessara reglna en ástæða er 
tiJL

Visað er i minnisbiað flutningasviðs SVÞ til samgöngunefndar Aiþingis 15, okt. 2007 og 
framhaldsminnisbiaðs nieðfvlgiandi dags. 3. nóv. 2009 þar sem meðferð máisins er rakin frá
15. okt. 2007 til þess dags.

50. gr.
Um aksíurs- og hvíldartíma ökumanna o.fl.

geta sinnt störfum sinum. Þessi setning á ekki við og gerð er tiilaga um að hún fari út eins og 
hún er orðuð. Það er siáifsagt og eðiiieat að ökumenn í farbega- og farmflutningum nióti
eðiilegrar hvildar. Um það er ekki deilt.

Ráðherra setur i reglugerð nánari ákvæði um aksturs- og hvíldartíma ökumanna. sbr. I . 
mgr.» ökurita o.fl. Ráðherra skal ekki ganga lengra við setningu reglugerðar en reglugerðir 
Evrópusambandsins um þetta efni gefa tilefni til og skal við innleiðingu reglna um betta efni

m.a.alitaf taka mið af fslenskum staðháttum og aðstæðum. I reglugerðinní feaf i 
kveðið á um:

a. ökutæki og þá flutninga sem reglurnar taka til,
b. lágmarksaldur ökumanna sem sjá um þá flutninga sem reglumar taka tií,
c. Ieyfilegan aksturstima ökumanns, sbr. 1. mgr., og skyldu hans til að gera hlé á akstri

og til að taka hvíld frá akstri miðað við daglegan, vikulegan og tveggja vikna akstur,
d. skyldu til notkunar ökurita sem er búnaður ökutækis þar sem m.a. eru skráðar og 

geymdar upplýsingar um aksturs- og hvíidartíma ökumanns auk hraða ökutækis,
e. skyldu til að varðveita í ökuritaskífum, ökurita, á ökuritakorti eða með öðrum hætti 

upplýsingar um aksturs- og hvildartima,
f. skyldu til afhendingar gagna með upplýsingum sem skráðar eru og varðveittar, sbr. d- 

og e-lið,
g. útgáfu, efni og form ökuritakorts sem er lykill að rafrænum ökurita og í eru 

varðveittar rafrænar upplýsingar um aksturs- og hvíldartíma ökumanns,
h. skyldu flytjanda til að leita til viðurkennds viðgerðarmanns eða verkstæðis til 

uppsetningar og skoðunar á ökurita,
i. gjaid fyrir ökuritakort,
j. skyldu Ökumanns og flytjanda til að fylgja reglum sem ráðherra setur samkvæmt 

þessari grein,
k. hvernig með skuli fara þegar tveir eða fleiri ökumenn skipta með sér akstri sem fellur 

undir grein þessa.

51.gr.
Frávik frá aksturs- og hvíldartíma.

Sé-affl&fðaröiyggi ekki-teflt-í-t-visýnu er ökum-anni heimiit að víkfa frá reg[um seib settar





tjéfi-á-§fctriæld eða farmi. Sbr. orðrétt bvöing ESB reglugerðar 561/2006 á þetta að hlióma: 
ökumanni er heimilt að víkia frá reglum sem settar eru á grundvelli c-liðar 2. mgr. 50. gr. að 
því tilskildu að umferðarörvggi sé ekki teift í tvísvnu. þurfi hann að ná hentugum áfangastaö 
enda sé það nauðsvniegt til að tryggja öryggi fólks. ökutækis eða farms bess.

Noti ökumaður þessa heimild skal hann í síðasta lagi við komu á áfangastað gera sérstaka 
grein fyrir ástæðum frávika á ökuritaskífu eéa-á útprentun úr rafrænum ökurita. eða með 
öðrum sannanlegum hætti (segir f ESB reglugerðinni orðrétt: ..eða á vaktaskrá^V

52. gr.
Skipulag vinnutíma, ábyrgð jlytjanda og notkun ökurita.

Flytjandi skal skipuleggja störf ökumanns þannig að honum sé kleift að fara eftir regium 
sem ráðherra setur á grundvelli 50. gr. og hafa eftirlit með þvf að eftir þeim sé farið í 
starfseminni. Með sama hætti skulu ökumaður og flytjandi sjá til þess að ökuriti sé notaður og 
að fylgt sé regium um notkun hans og um varðveislu gagna sem varða aksturs- og 
hvíldartíma.

Óheimiit er að miða laun ökumanns sem annast farþega- og farmflutninga á vegum í 
atvinnuskyni samkvæmt þessum kafla við ekna vegalengd eða flutt magn af farmi séu 
greiðslur þess eðlis að þær geti stofnað umferðaröryggi í hættu. Jafnframt er óheimilt að veita 
ökumanni kaupauka eða launauppbót f þessum tilvikum.

53. gr.
Farstarfsmenn.

Farstarfsmönnum er skylt að haga vinnutíma og vinnutilhögun í samræmi við reglur sem 
ráðherra setur. Flytjandi ber ábyrgð á því að skrá vinnutíma farstarfsmanna.

Ráðherra setur f regiugerð nánari ákvæði um skípulag vinnutíma farstarfsmanna sem 
annast farþega- og farmflutninga á vegum f atvinnuskyni. í reglunum skal m.a. kveðið á um:

a. ökutæki og þá flutninga sem reglurnar taka til,
b. skilgreiningu vinnustaðar, vinnutíma og hvfldartfma,
c. skyldu ti! skráningar vinnutfma og
d. skyldu til varðvefslu gagna f a.m.k. tvö ár frá því að viðkomandi tfmabili lýkur.

X. KAFLI
Notkun farsíma og annars fjarskiptabúnaðar í akstrí.

54. gr.
Notkun farsíma og annars fjarskiptabúnaðar.

Ökumanni vélknúins ökutækis er við akstur óheimilt að nota farsfma án handfrjáls 
búnaðar. Jafnfiramt er ökumanni óheimilt að senda eða lesa smáskilaboð eða nota farsfma á 
annan hátt meðan á akstri stendur,

Ráðherra er heimilt að setja f reglugerð nánari ákvæði um noíkun fjarskiptabúnaðar og 
annars búnaðar sem valdið getur truflun við akstur, þar á meðal um bann eða takmarkanir á 
notkun hans meðan á akstri stendur.

XI. KAFLI 
Ökuskírteiní og ökupróf.

55. gr.
Skilyrði til að mega stjórna ökutœki.

Enginn má stjóma bifreið eða bifhjóli nema hann hafi til þess gilt ökuskfrteini sem 
rfkislögreglustjórinn geftir út. Rfkislögreglustjórinn getur falið sýslumönnum að annast útgáfti 
ökuskfrteina.





5. B-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið sem gerð er fyrir átta farþega eða færri auk 
ökumanns, 3.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd og er með eða án eftirvagns sem er 
750 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd, svo og með eftirvagn að leyfðri heildarþyngd 
meira en 750 kg, enda sé vagnlest 3.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd.

B-flokkur veitir jafnframt réttindi til að stjóma bifhjóli á þremur, íjórum eða fleiri 
hjólum í A l-; A2- eða A-flokki, léttu bifhjóli i AM-flokki, dráttarvél í T-flokki, beltabifbjóli 
og vinnuvél. Ökuskírteini íyrir B-flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára.

6. BE-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið í B-flokki með eftirvagn sem ekki fellur 
undir B-flokk. Umsækjandi um ökuskírteini fyrir BE-flokk skal hafa fullnaðarskírteini fyrir 
B-flokk. Ökuskírteini fyrir BE-flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára.

7. farþegafliitningar í atvinmskyni: Réttindi til að stjórna bifreið í B-flokki til slíkra 
flutninga skal bundið því skilyrði að viðkomandi fullnægi skilyrðum um viðbótamám og próf 
samkvæmt námskrá. Úmsækjandi um ökuskírteini fyrir farþegaflutninga í atvinnuskyni skal 
hafa fullnaðarskírteini fyrir B-flokk. Ökuskírteini tíl farþegaflutninga í atvinnuskyni fyrir B- 
flokk má veita þeim sem er orðinn 20 ára.

8. Cl-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið sem gerð er fyrir átta farþega eða færri auk 
Ökumanns og er 7.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd með eða án eftirvagns sem er 
750 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd. Umsækjandi um ökuskírteini fyrir C1 -flokk skal 
hafa fullnaðarskírteini fyrir B-flokk. Ökuskírteini fyrir Cí-flokk má veita þeim sem er orðinn 
18 ára.

9. ClE-flokkur: Réttindi til að stjórna bifreið í Cl-flokki með eftirvagn meira en 750 kg 
að leyföri heíldarþyngd. Leyfð heildarþyngd vagnlestar má ekki vera meiri en 12.000 kg og 
leyfð heildarþyngd eftirvagns ekki meiri en eigin þyngd bifreiðar. Umsækjandi um 
ökuskírteini fyrir ClE-flokk skal hafa ökuskírteini fyrir Cl-fíokk. Réttindi fyrir ClE-flokk 
veita jafnframt réttindi til að stjóma bifreið í BE-flokki. Ökuskírteini fyrir ClE-flokk má 
veita þeim sem er orðinn 18 ára.

10. parmflutningar í atvinnuskyni: Réttindi tíl að stjóma bífreið í Cl-flokki til slíkra 
flutninga, bundið því skilyrði að viðkomandi hafi ökuskíiteini fyrir Cl-flokk og fullnægi 
skilyrðum um viðbótarnám og próf samkvæmt námskrá. Ökuskírteini til farmflutninga í 
atvinnuskyni fyrir Cl-flokk má veitaþeim sem er orðinn 18 ára.

11. C-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreíð sem gerð er fyrir átta farþega eða færri auk 
ökumanns og er meira en 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd með eða án eftirvagns sem er 750 
kg eða minna að Ieyfðri heildarþyngd. Umsækjandi um ökuskírteiní fyrir C-flokk skal hafa 
fullnaðarskírteini fyrir B-flokk. Réttindi fyrir C-flokk veita jafnframt réttindi til að stjórna 
bifreið í Cl-flokki. Réttindí fyrir C-flokk veita enn fremur réttindi til vöruflutnínga í 
atvinnuskyni enda sé fullnægt skílyrðum um nám og próf í námskrá vegna slíkra réttinda. 
Ökuskírteini fyrir C-flokk og til vöruflutninga í atvinnuskyni fyrir C- flokk má veita þeim 
sem er orðinn 21 árs.

12. CE-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið í C-flokki með eftirvagn sem er meira en 
750 kg að leyfðri heildarþyngd. Ökuskírteini fyrir CE-flokk má veita þeim sem hefur 
ökuskírteini fyrir C-flokk. Réttindi fyrir CE-flokk veita jafiiframt réttindi tií að stjóma bifreið 
í BE- og ClE-flokkí. Réttindi fyrir CE-flokk veita enn fremur réttindi til að stjórna bifreið í 
DE-flokki enda hafi viðkomandi réttindí fyrir D-flokk. Ökuskírteini fyrir CE-flokk má veita 
þeim sem er orðinn 21 árs.

13. Dl-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið sem gerð er fyrir fleiri en átta og færri en 
17 farþega auk ökumanns með eða án eftirvagns sem er 750 kg eða minna að ieyfðri 
heildarþyngd. Umsækjandi um ökuskírteini fyrir D1 -flokk skal hafa fullnaðarskírteini fyrir B- 
flokk. Ökuskirteini fyrir Dl-flokk má veita þeim sem er orðinn 21 árs.

14. DlEflokkur: Réttindi til að stjóma bifreið í Dl-flokki með eftirvagn sem er meira 
en 750 kg að leyfðri heildarþyngd, enda sé leyfð heildarþyngd vagnlestar 12.000 kg eða





minni og leyfð heiidarþyngd eftirvagns ekki meiri en eigin þyngd bifreiðarinnar. Eftii'vagn 
má ekki nota til fólksflutninga. Umsækjandi um ökuskírteini íyrir DIE-flokk skal hafa 
skírteini fyrir Dl-flokk. Réttindi fyrir DlE-flokk veitajafnframt réttindi til að stjórna bifreið í 
BE- flokki Ökuskírteini fyrir DlE-flokk má veita þeim sem er orðinn 21 árs.

15. Farþegqflutningar í atvinnuskyni í Dl-flokki: jFtéttindi til að stjórna bifreið í Dl- 
flokki til slíkra fliitnmga, bundið því skilyrði að viðkomandi hafi ökuskírteini fyrir DI-floklc 
og fullnægi skilyrðum um viðbótarnám og próf samkvæmt námskrá. Ökuskírteini til 
farþegaflutninga í atvinnuskyni fyrir Dl-flokk má veita þeim sem er orðinn 21 árs.

16. D~flokkur: Réttindi til að stjórna bifreið sem gerð er fyrir fleiri en átta farþega auk 
ökumanns með eða án eftirvagns sem er 750 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd. 
Umsækjandi um ökuskírteini fyrir D-flokk skal hafa fullnaðarskírteini fyrir B-flokk. Réttindi 
fyrir D-flokk veitajafnframt réttindi til að stjórna bifreið í Dl-flokki. Réttindi fyrir D-flokk 
veita enn fremur réttindi til farþegaflutninga í atvinnuskyni Aenda sé fullnægt skilyrðum um 
nám og próf í námskrá vegna slíkra réttinda. Ökuskírteini fyrir D-flokk má veita þeim sem er 
orðinn 23 ára.

17. DE-flokkur: Réttindi tii að stjórna bifreið í D-flokki með eftirvagn sem er meira en 
750 kg að leyföri heildarþyngd. Umsækjandi um ökuskírteini fyrir DE-flokk skai hafa 
ökuskírteini fyrir D-flokk, Réttindi fyrir DE-flokk veita jafhframt réttindi tii að stjórna bifreið 
í í BE- og DlE-flokki. Ökuskírteini fyrir DE-flokk má veita þeim sem er orðinn 21 árs.

18. T-flokkur: Réttindi til að stjóma dráttarvél. Ökusknteini fyrir T-flokk má veita þeim 
sem er orðinn 17 ára.

Ráðherra setur i reglugerð nánari ákvæði um ökuréttindaflokka og um Ökuréttindi sem þarf 
til að mega stjóma Ökutæki sem skrá skal samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur skv. 3. 
mgr. 70. gr.

Hér eru komin inn nv ákvæði frá síðustu drögum samaönguráðuneytisins, Akvæði sem 
lögfesta réttindaskerðingu atvinnubtlstjóra sem boðuð var með brevtingu á reglugerð um 
ökuskirteini árið 2006. Reglugerðarbrevtingin var gerð á grundveili tilskipunar ESB nr. 
59/2003. ínú tilskipunar 126/2006).

Flutningasvið SVÞ fagnar bví að bessi ákvæði séu hér komin inn i frumvarp tiS laga og 
þannig tryggt að þessi réttindaskerðing atvinnubílstióra kemur til umræðu löggiafans, Með 
þvi gefst möguleiki á að tryggia að Ínnleiðing tijskipunarinnar gangi ekki lengra en þatf með 
því að brengia valdheimildir ráðherra.

Það skiptir atvinnugreinina öllu máli hvernig umrædd tilskipun er innleidd í framkvæmd. 
Tilskipanir ESB þarf ekki að innleiða orðrétt skv. EES samningnum. Túlkun og 
ákvarðanataka um hvernig tilskipun 59/2003 var innieidd var einhiiða tekin af Umferðarstofu 
og staðfest af ráðunevtinu. Ekkert talað við hagsmunaaðila málsins.

Á fundi með Umferðarstofu 11. nóv. 2009 kom fram að íslensk stiórnvöld höfðu val við 
innieiðingu á reglugerðinni. Vaiið var ákvarðað einhliða innan Umferðarstofu.

Fiutningasvið SVÞ vili að íslensk stiómvðld innieiði bessatilskipun með eins litið iþyngjandi 
hætti og hægt er.

Spurningarnar sem þarf að svara er:

Er heimild í tiiskipuninni til að ísienskir atvinnubílstiórar geti viðhaldið réttindum sínum með 
öðrum hætti en að þurfa að sækia 35 klst endurmenntunarnámskeið á 5 ára fresti?





Er mögulegl að innleiða tiiskipunina með þeim hætti að íslenskir atvinnubíistiórar geti sótt
endurmenntunamámskeiðin innan beirra fyrirtækia þar sem þeir starfa án þess að tii þess 
þurfi viöurkenningu sérstaks ökuskóia?

Er mögulegt að heimila {Vrirtækium eins og Eimskip. Samskip, ferðabiónustufvrirtækium eða 
öðrum stærri fyrirtækium sem mörg bióða sínum bíistiórum upp á endurmenntun i dag að fá 
bá endurmenntun viðurkennda?

Það er miög íbvngjandi ákvæði fyrir bessa atvinnugrein að geta ekki viðhaldið réttindum 
sínum nema i 5 ár án þess að sækia kostnaðarsamt námskeið í 35 kist. Það skiptir máli að sh'k 
krafa sé ekki innleidd með kostnaðarsamar? eða meira iþvngjandi hætti en þarf.

Flutningasvið SVÞ biðiar til Alþingis um að gera brevtingar á þessu frumvarpt í bá veru að 
takmarka heimildir stiómvaldatii að ganga i mörgum atriðum lengra við innieiðingu og 
túlkun ESB regina og tilskipana en regiuverkið siálft gefur tilefni tiK Það á m.a, við um 
ákvæði um endurmenntunarkröfu atvinnubíistióra.

Það hvað ísland má gera og hvað það má ekki á grundvelíi tiiskipunar 59/2003 (nú 126/2006) 
er Flutningasvið SVÞ ekki reiðubúið að svara. Ekki heldur hvort að það sé beiniínis hægt að 
lögfesta takmarkanir framkvæmdavaldsins tii útfærslu.

Það er hægt að biðla til löggiafans um að kynna sér hvernig tsiensk stiómvöld hafa innieitt 
viðkomandi tilskipun og hvort að það sé rétt túlkun.

57. gr.

Bráðabirgðaskírteini ogfullnaðarskirteini til byrjanda og önnur ökuréttindi.

ökuskírteini fyrir Al-, A2-, A- og B-flokk ti! byrjanda eru tvenns konar:
a. Bráðabirgðaskírteini.
b. Fulinaðarskírteini sem er gefíð út fuilnægi byrjandi eftirtöldum skilyrðum:

1. hafí haft bráðabirgðaskírteini samfelit í eitt ár, farið í akstursmat og fengið að 
þvi ioknu staðfestingu ökukennara þar að lútandi,

2. hafí ekki á síðustu 12 mánuðum fengið punkt í punktakerfi vegna 
umferðarlagabrots eða á sama tíma verið án ökuréttar vegna akstursbanns eða sviptingar.

Fullnægi byrjandi ekki skiiyrðum 2. tölul. b-Iiðar I. mgr. má endumýja 
bráðabirgðaskírteini að loknum gildistíma þess. Fullnægi hann hins vegar skiiyrðum 2. tölul. 
b-liðar og fari í akstursmat, sbr. 1. tölul. b-Iiðar, má gefa út fullnaðarskirteini.

Hafi bráðabirgðaskirteini byrjanda verið endurnýjað, sbr. 2. mgr., getur hann fengið 
fullnaðarskírteini fullnægi hann skilyrðum 1. og 2. tölul. b-Iiðar I. mgr.

Skilyrði þess að fá útgefið ökuskírteini fyrir CI-} C-, D1 - og D-flokk er að umsækjandi 
hafi fullnaðarskírteini fyrir B-flokk miðað við eftirgreind tímabii:

a. ökuskírteinij útgefíð fyrir 1. janúar 1997, sem veitir réttindi tii að stjórna bifreið, 
veitir jafnframt réttindi til að stjórna fólksbifreið sem er meira en 3.500 kg að leyfðri 
heildarþyngd með eftirvagn/tengitæki, sbr. 6. mgr.

b. Ökuskírteiní, útgefið frá og með 1. júli 1958 og fyrir 1. júní 1993 sem veitir réttindi 
til að stjóma bifreið, veitir jafnframt réttindi til að stjórnabifreið i C-flokki fyrir ailt að 5.000 
kg farm með eftirvagn eða tengitæki, sbr. 6. mgr.

c. Ökuskírteini, útgefið frá og með 12. apríl 1960 og fyrir 1. mars 1988 sem veitir





réttindi til að stjóma bifreið, veitir jafnframt réttindi til að stjóma bifreið í Dl-flokki með 
eftirvagn eða tengitæki, sbr. 6. mgr.

d. Ökuskírteini, útgefíð fyrir 12. apríl 1960 sem veitir réttindi til að stjóma bifreið, veitir 
jafnframt réttindi til að stjóma bifreið í D1 - og D-flokki með eftirvagn eða tengitæki, sbr. 6. 
mgr.

e. Ökuskírteini, útgefið fyrir 1. júlí 1958 sem veitir réttindi til að stjóma bifreið, veitir 
jafnframt. réttindi til að stjórna ökutæki í Al~, A2-s A-, B-, C l- og C-flokki með eftirvagn eða 
tengitæki, sbr. 6. mgr.

Reglur um ökuréttindí tíl aksturs í atvínnuskyni miðað við þau tímamörk sem ökuskírteinið 
giidir frá eru sem hér segir:

a. Ökuskírteini, útgefíð fyrir 12. apríl 1960 sem veitir réttindi til að stjórna leigubifreið 
til mannflutninga, veitir jafnframt réttíndi til að stjóma bifreið í B-, Dl- og D-flokki til 
farþegaflutninga í atvinnuskyni.

b. Ökuskirteini, útgefíð frá og með 12. apríl 1960, og fyrir 1. mars 1988, sem veitir 
réttindi til að stjórna leigubifreið til mannflutninga, veitir jafhframt réttindi til að stjórna 
bifreið í B- og Dl-flokki til farþegaflutninga í atvinnuskyni.

Reglur um ökuréttindi vegna eftirvagns og tengítækis, miðað við gildistíma ökuskírteinis, 
eru að ökuskírteini, útgefíð fyrir 15. ágúst 1997, sem veitir réttindi til að stjóma bifreið í B-, 
C1 C-, D1 - eða D-flokki, veitir jafnframt rétt fyrir BE-, CIE-, CE-, DI.E- og DE-flokk, eftir 
því sem við á.

58. gr,

Gíldistími ökuskírteinis.

Bráðabirgðaskírteini fyrir A1 A2-, A- og B-flokk, gildir í þrjú ár.
Fullnaðarskírteini fyrir AM-, Al-, A2-, A-, B- og T-flokk gildir í 15 ár en þó fyrir þann 

sem orðinn er:
a. 60 ára í tíu ár,
b. 65 ára í fímm ár,
c. 70 ára í fjögur ár,
d. 71 árs í þrjú ár,
e. 72 ára í tvö ár og
f. 80 ára í eitt ár.

Sama gildir um gildistsma ökuskírteinis fyrir AM- og T- flokk.
pkuskírteini fyrir CI -, C-, D l- og D-flokk, þ.m.t. ökuskírteini til farþegaflutninga i 

atvinnuskyni fyrir B-, Dl - og D-flokk og til farmflutninga í atvinnuskyni fyrir Cl - og C- 
flokk, skal gefa út til fimm ára frá útgáfudegi.Sbr. ábending hér að ofan. -Sama gildir um 
ökuskírteini fyrir framangreinda flokka og réttindi til aksturs í atvinnuskyni sem fylgdu eldri 
ökuréttindum, sbr. 57. gr. Ökuskírteini fyrir umsækjanda sem orðinn er:

a. 70 ára gildir í fjögur ár,
b. 71 árs í þrjú ár,
c. 72 ára í tvö ár, og
d. 80 ára í eitt ár.
Endumýja má ökuskírteini að loknum gildistíma enda fullnægi hlutaðeigandi enn 

skilyrðum til að fá ökuskírteini útgefíð. Um mat á hvort sá er óskar eftir endurnýjun fullnægi 
enn skilyrðum b-Iiðar 2. mgr. 55. gr. skal, ef þörf krefúr, fylgja málsmeðferð þeirri sem fram 
kemur i 2. mgr. 61. gr.





réttindi tií að stjóma bifreið, veitir jafnframt réttindi til að stjóma bifreið í Dl-flokki með 
eftirvagn eða tengitæki, sbr. 6. mgr.

d. ökuskírteini, útgefið fyrir 12. apríl 1960 sem veitir réttindi til að stjóma bifreið, veitir 
jafnframt réttindi til að stjórna bifreið í Dl- og D-flokki með efíirvagn eða tengitæki, sbr. 6. 
mgr.

e. ökuskírteini, útgefsð fyrir I . júlí 1958 sem veitir réttindi til að stjórna bifreið, veitir 
jafnframt réttindi til að stjórna ökutæki í Al-, A2-, A-, B-, Cl - og C-flokki með eftirvagn eða 
tengitæki, sbr. 6. mgr.

Reglur um ökuréttindi til aksturs í atvinnuskyni miðað við þau tímamörk sem ökuskírteinið 
gildir frá eru sem hér segir:

a. Ökuskírteini, útgefið fyrir 12. apríl 1960 sem veitir réttindi til að stjóma leigubifreið 
til mannflutninga, veitir jafnframt réttindi til að stjórna bifreið í B-, Dl- og D-flokki til 
farþegaflutninga í atvinnuskyni.

b. Ökuskirteini, útgefið frá og með 12. apríl 1960, og fyrir 1. mars 1988, sem veitir 
réttindi til að stjóma leigubifreið til mannflutninga, veitir jafnframt réttindi til að stjórna 
bifreið í B- og D1 -ffokki til farþegaflutninga í atvinnuskyni.

Reglur um ökuréttindi vegna eftirvagns og tengitækis, miðað við gildistima ökuskirteinis, 
eru að ökuskírteini, útgefið fyrir 15. ágúst 1997, sem veitir réttindi til að stjórna bifreið í B-,
Cl-, C-, D l- eða D-flokki, veitir jafnframt rétt fyrir BE-, CIE-, CE-, DIE- og DE-flokk, eftir 
því sem við á.

58. gr.

Gildistími Ökuskírteinis.

Bráðabirgðaskírteini fyrir A1 -, A2-, A- og B-flokk, gildir í þrjú ár.
FuIInaðarskírteini fyrir AM-, Al-, A2-, A-s B- og T-flokk gildir í 15 ár en þó fyrir þann 

sem orðinn er:
a. 60 ára í tíu ár,
b. 65 ára í fimm ár,
c. 70 ára í fjögur ár,
d. 71 árs í þrjú ár,
e. 72 ára í tvö ár og
f  80 ára í eitt ár.

Sama gildir um gildistíma ökuskírteinis fyrir AM- og T- flokk. ____________________
Pkuskírteini fyrir Cl-, C-, D l- og D-flokk, þ.m.t. ökuskírteini til farþegaflutninga í ( Formatted: Highiight______ ]

atvinnuskyni fyrir B-, Dl- og D-flokk og til farmflutninga í atvinnuskyni fyrir Cl- og C-
flokk, skal gefa út til fsmm ára frá útgáfudegi.Sbr. ábending hér að ofan. -Sama gildir um . ( Formatted: HighHght: ]
ökuskírteini fyrír framangreinda flokka og réttindi til aksturs í atvinnuskyni sem fylgdu eldri 
ökuréttindum, sbr. 57, gr. Ökuskírteini fyrir umsækjanda sem orðinn er:

a. 70 ára gildir í fjögur ár,
b. 71 árs í þrjú ár,
c. 72 ára í tvö ár, og
d. 80 ára í eitt ár.
Endumýja má ökuskírteini að loknum gildistíma enda fiillnægi hlutaðeigandi enn 

skilyrðum til að fá ökuskírteini útgefíð. Um mat á hvort sá er óskar eftir endumýjun fullnægi 
enn skilyrðum b-Iiðar 2. mgr. 55. gr. skal, ef þörf krefur, fylgja málsmeðferð þeirri sem fram 
kemur í 2. mgr. 61. gr.





Ráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð um gildistíma Ökuskírteinis.^Þar má m.a. kveða á 
um að gefa megi út ökuskírteini með takmörkuðum gildistíma, takmarka það við notkun 
ökutækis sem uppfyllsr tiltekin skilyrði um búnað og takmarka útgáfuna með öðrum hætti. Af 
hverju þarf ráðherra að fá svo opið víðtækt vald til takmörkunar á útgáfu ökuskírteinis? 
Ráðherra getur enn fremur sett nánari regíur um endumýjun ökuskírteinis,4m.a. að próf skuii 
tekið að nýju þegar ökuskírteini er endumýjað eða að hlutaðeigandi gangi undir hæfhispróf. 
Samskonar spurning vaknar hér?

59. gr.

Stjórnendur dráttarvéla og vinnuvéla.

Enginn má stjóma dráttarvél, nema hann hafí gilt ökuskírteini til þess eða til að mega 
stjóma bifreið. Eigi þarf ökuskírteini til að stjóma dráttarvél við landbúnaðarstörf utan 
almennrar umferðar, enda sé ökumaður fullra 16 ára.

Enginn má stjóma vinnuvél í almennri umferð nema hann hafí til þess ökuréttindí.
Stjórnandi vinnuvélar skal auk þess hafa lokið tilskildu námi í meðferð slíkra tækja.
Ákvæði laganna um ökuskírteini gilda að öðru leyti, eftir því sem við á, um stjómendur 

vinnuvéla og dráttarvéla.

60. gr.
Erlend ökuskírteini.

Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um þau skilyrði sem þeir sem dveljast hér á landi og 
hafa eigi íslenskt ökuskírteini þurfa að fullnægja til að mega stjóma vélknúnu ökutæki, þ.m.t. 
hvaða skilyrði handhafí erlends ökuskírteinis þarf að uppfylla til að fá íslenskt ökuskírteini.

Ráðherra getur ákveðið að Ökuskírteiní útgefíð á Evrópska efnahagssvæðinu gildí einnig 
eftir að handhafí þess hefur sest að hér á íandi, samkvæmt nánari reglum. Með sama hætti 
getur ráðherra ákveðið að ökuskírteini útgefið í öðru ríki gildi hér á iandi, enda séu íslensk 
ökuskírteini jafnframt tekin gild í því ríki. Þarf bessi grein í heild sinni öruggíega að vera í 
formi ráðherraheimildar?

61.gr.
Afturköllun ökuréttinda.

Útgefandi ökuréttinda getur afturkallað ökuréttindi ef hlutaðeigandi fullnægir ekki lengur 
skilyrðum til að öðlast ökuskírteini eða ef ökumaður hafnar að undirgangast iæknisrannsókn 
skv. 2. mgr.

Ef læknir eða lögregla telur að vafí leiki á því að handhafi ökuréttinda fullnægi skilyrðum 
b-Iiðar 2. mgr. 55. gr. skal gera trúnaðarlækni Umferðarstofu viðvart án tafar. Stendur 
þagnarskylda læknis því ekki í vegi. Eins fljótt og unnt er skal trúnaðarlæknir óska eftir því 
að hlutaðeigandi komi til læknisrannsóknar. Við þá rannsókn skal meta þá líkamlegu og 
andlegu þætti sem áhrif hafa á aksturshæfhi pg koma nánar fram í reglum sem ráðherra setur í 
reglugerð barft að skilgreina bröngt?, að höfóu samráði við heilbrigðisráðherra og landlækni. 
Trúnaðarlæknir getur ákveðið að handhafí ökuréttinda fari í verklegt hæfnispróf að lokinni 
læknisrannsókn. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um skipun trúnaðarlæknis 
Umferðarstofu, einn eða fleiri, hæfiskröfur þeirra o.fl. Á að fela ráðherra samgöngumála 
skipan trúnaðarlæknis Umferðarstofu? Á ráðherra samgöngumála að setia i reglugerð nánari 
ákvæði um skipan trúnaðarlæknis? Þetta barfnast betri skyringa við.

Nú fullnægir handhafí ökuréttinda ekki skilyrðum b-Iiðar 2. mgr. 55. gr. að mati 
trúnaðarlæknis Umferðarstofu, eða hlutaðeigandi neitar að taka þátt í læknisrannsókn eða 
prófí sem nauðsynlegt er til að taka ákvörðun samkvæmt þessari grein um hvort skilyrði til að





mega stjórna ökutæki séu enn uppfyllt, og skai útgefandi ökuréttinda þá afturkalia 
ökuréttindin þegar í stað. Hér er trúnaðarlækni Umferðarstofu fært víðtækt vald vfír 
einstaklingum.

Sá sem sviptur hefur verið ökuréttindum um lengri tíma en eitt ár Öðiast eigi ökuréttindi að 
nýju að ioknum sviptingartíma,/tema hann standist próf í umferðarlöggjöf, akstri og meðferð . { Formatted: Highiight j

ökutækis vakin athygli á. Strangt ákvæði. Ökupróf má ekki fara fram fyrr en einum mánuði 
áður en sviptingartímabil rennur út.

Byrjandi sem hefur fengið bráðabirgðaskírteini í íyrsta sinn skv. 55. gr. og sviptur er 
ökuréttindum öðlast eigi ökuréttindi að nýju að loknum sviptingartíma fyrr en hann hefur sótt 
sérhæft ökunám vegna akstursbanns skv. 3. mgr. 107. gr. og staðist ökupróf að nýju.

Sá sem misst hefur ökuréttindi vegna sviptingar, akstursbanns eða afturköllunar skal 
afhenda lögreglunni ökuskírteini sitt. ___________ _____________

Jleimilt er að taka gjald vegna þess kostnaðar sem hlýst af starfi trúnaðarlæknis . ( Formatted: Highiight _______ _ J
Umferðarstofu. Er þetta barft ákvæði? Er meininsin að trúnaðarlæknir Umferðarstofu starfi á 
öðrum forsendum en aðrir iæknar heiibrigðiskerfisins?

62. gr.
Slarfshyfi ökuskóla.

Tillagan er grundvaliarbrevting fránúgildandi iðgum. - ( Formatted: uft̂ spaceAfter: 12pt |

Ökunám skal fara fram í ökuskóla sem hefur fengíð til þess starfsleyfi hjá Umferðarstofu.
Ökuskóli skal m.a. uppfylla eftirtalin skilyrði til að hljóta starfsleyfi:
a. að forstöðumaður skóians hafi starfsleyfl sem ökukennari,
b. að a.m.k. fimm ökukennarar starfi við skólann, sem launamenn eða sem verktakar,
c. að fyrir liggi staðfestar kennsiuskrár fyrir þá flokka Ökuréttinda sem skólinn óskar

starfsleyfís fyrir.
d. að Ökuskólinn hafi aðstöðu til bóklegrar og verklegrar kennslu, og
e. að ökuskóiinn hafi starfsábyrgðartryggingu.
Ökuskóla er heimilt að framkvæma ökupróf að uppfylltum nánari skilyrðum m.a. um 

óháða prófdómendur i samræmi við reglugerð skv. 65. gr.
Starfsleyfi skal binda við kennslu fyrir einn flokk ökutækja eða fleiri, Tryggja þarf að að 

einn skóli burfi ekki að sækia um mörg starfsleyfi. Ef sótt er um starfsleyfi fyrir marga flokka 
bá sé gefið út eitt starfsleyfi.

Fyrir útgáfú starfsleyfis skal ökuskóli greiða leyfisgjald sem Umferðarstofa innheimtir 
samkvæmt gjaldskrá sinni

Starfsleyfi skal veita til fímm ára í senn. BÝður upp á misbeitingu valds við val á úrræðum.
Starfslevfi á að gilda iengur en i 5 ár. 10-20 ár er mun eðiiiegri tími. Lok starfsleyfis skal 
miða við áramót.

63. gr.
Starfsleyfi ökukennara.

Umferðarstofa gefúr út starfsleyfi ökukennara til ökukennslu.
Starfsleyfi ökukennara til að annast ökukennslu má aðeins veita þeim sem:
a. hefur náð 24 ára aldri,
b. hefur a.m.k. fimm ára reynsíu af akstri ökutækja í þeim flokki sem hann annast 

kennslu,
c. hefur stundað nám fyrir ökukennara í viðkomandi flokki og lokið prófum sem því 

námi fylgja, og
d. fullnægir kröfum um líkamiegt og andlegt hæfi sem gerðar eru tiS ökumanna sem





annast farþegaflutninga í atvinnuskyni.
Áður en starfsleyfi er útgefíð skal Umferðarstofa kanna að umsækjandi uppfylli öll skilyrði 

sem gerð eru við útgáfu starfsleyfis til ökukennsiu.
Starfsleyfi tií ökukennslu gildir í fimm ár, þó ekki iengur en hlutaðeigandi hefur 

ökuréttindi i viðkomandi flokki. Endurnýja má starfsieyfi Ökukennara til ailt að fímm ára í 
senn uppfylli hann skiíyrði til útgáfu starfsleyfís og hafi sótt starfstengd námskeið, í samræmi 
við ákvæði í reglugerð skv. 65. gr.

64. gr.
Afturköllun starfsleyfis Ökukennara og ökuskóla.

Umferðarstofa getur svipt ökukennara og ökuskóla starfsleyfí ef skilyrðum fyrir útgáfu 
starfsleyfis er ekki lengur fullnægt. Á bað að vera á höndum sama aðita að veita starfslevfi og 
afturkalla það? Þannig eru einstakiingar með ökukennararéttindi settir alfarið undir vald sömu 
stofnunar. Er það góð stiórnsvsla? Um málsmeðferð fer samkvæmt stjórnsýslulögum.

Ökukennari eða ökuskóii sem sviptur hefur verið starfsleyfi sinu getur því aðeins öðlast 
það að nýju að sýnt sé fram á að skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis séu uppfyllt. Leita skal 
umsagnar hlutaðeigandi lögreglustjóra áður en starfsleyfi er veitt að nýju.

65. gr.
Starfsskyldur ökuskóla og ökukennara.

Ökuskólar og ökukennarar skulu haga starfsemi sinni í samræmi við ákvæði Iaga þessara 
pg reglna sem ráðherra setur í reglugerð þar sem m.a. er kveðið á um:

a. nánara inntak starfsleyfis ökuskóla, sbr. 62. gr,, og ökukennara, sbr. 63. gr.,
b. málsmeðferð við útgáfu og afturköilun á starfsleyfi ökukennara og Ökuskóla, sbr. 64.

gr.,
c. framkvæmd ökunáms og ökuprófa,
d. fyrirkomulag á aðstöðu ökuskóla til bóklegrar og verklegrar ökukennslu,
e. aðgang að viðeigandi ökutæki til kennslu,
f. kröfur til kennslufræðilegrar ráðgjafar,,
g. árlega skýrslugjöf ökuskóla til Umferðarstofu,
h. kynningar- og Ieiðbeiningarskyldu ökuskóla gagnvart nemendum,
i. eftirlit Umferðarstofu með ökukennslu og ökuskóium, og
j. starfstengd námskeið ökukennara.

Þarft að vekia athvgli á bessari grein. í athugasemdunum kemur fram að greinin fíaliar um 
almenna skvldu ökukennara og ökuskóla til að haga starfsemi sinni i samræmi við ákvæði 
iaganna ogtregIna setn ráðherra setur í reglugerð.

Þarfl að vita hvaða reglur bað eru sem ráðherra hefur vald tii að setia i realugerð. Þarf að 
passa vel upp á að ráðherra fái ekki of mikið vaid tii að gera kröfur að eigin vali. eða 
afturkaila starfsieyfi að vild.

66. gr.
Kennsluakstur.

Kennsluakstur á bifreið má því aðeins fara fram að við hiið nemanda sitji ökukennari sem 
uppiyllir ákvæði 63. gr. laga þessara sem þá telst stjómandi bifreiðarinnar. Nemandi telst þó 
stjómandi við prófakstur. Nú óskar maður sem hefur ökuskirteini eftir að æfa sig i akstri á ný 
\ viðurkenndri kennslubifreið hjá ökukennara, og telst þá ökukennari stjórnandi 
bifreiðarinnar. Ákvæði 44.-46. og 48. gr. eiga þó ávailt einnig við um nemandann.





Kennsluakstur á bifhjóii má aðeins fara fram undir ieiðsögn og eftirliti ökukennara.
Ökukennari ber ábyrgð á að kennsiuakstur fari fram á þeim stöðum og þannig að eigi stafi 

hætta af. Hann skai og gæta þess að eigi stafi óþörf eða veruieg truflun af kennsiuakstrinum.
Kennsluakstur má eigi fara fram fyrr en tólf mánuðum áður en nemandi hefur aldur tii að 

fá ökuskírteini útgefið og að fenginni námsheimiíd frá Iögregiustjóra. Skal nemandi þá 
fuilnægja skilyrðum b-Iiðar 2, mgr. 55. gr. og má ekki vera svo ástatt um hann að 5. mgr. 55. 
gr. eigi við. Sá sem sviptur hefur verið ökurétti má eigi hefja kennsiuakstur fyrr en einum 
mánuði áður en sviptingartímabil rennur út. Synjun iögreglustjóra á veitingu námsheimildar 
má kæra til ráðherra.

Ráðherra er heimiit að setja í reglugerð ákvæði um kennsluakstur á afmörkuðum, 
skilgreindum svæðum (ökugerðum). Má þar m.a. kveða á um að kennsiuakstur fari fram án 
þess að ökukennari sitji við hlið nemanda,

67. gr.
Æfingaakstur.

Nemanda í grunnökunámi sem hlotið hefur nauðsynlegan undirbúning á vegum ökuskóia 
er heimilt að æfa akstur bifreiðar með leiðbeinanda í stað ökukennara, enda hafí 
leiðbeinandinn fengið tii þess Ieyfi lögreglustjóra. Engum má veita leyfí sem ieiðbeínanda 
nema hann:

a. hafi náð 24 ára aldri,
b. hafí gild ökuréttindi til að stjórna þeim flokki ökutækja sem æfa á akstur með og hafi

a.m.k. fmim ára reynslu af að aka þannig ökutækis
c. hafi ekki á undangengnum tólf mánuðum verið sviptur ökuleyfí.
Leyfí skal gefið út á nafn nemanda og ieiðbeinanda og til tiltekins tima. mest fimmtán 

mánaða. Leyfið feilur sjáifkrafa úr gildi þegar nemandi hefur öðlast ökuréttindin. Heimiit er 
að afturkaila ieyfi ef sérstaklega stendur á. Leiðbeinandi skal hafa ieyfíð meðferðís við 
æfíngaakstur og sýna það þegar lögregian krefst þess.

Bifreið sem notuð er tii æfíngaaksturs með leiðbeinanda skal sérstaklega auðkennd til 
æfíngaaksturs. Óheimilt er að nota merkið við annan akstur en æfingaakstur með 
leiðbeinanda.

Æfíngaakstur á bifhjóli skal fara fram á lokuðu, afmörkuðu aksturssvæði þar sem ekki er 
önnur umferð og leiðbeinandinn getur haft stöðugt eftirlit með nemandanum og veitt honum 
nauðsynlegar ieiðbeiningar.

Æfíngaakstur skal fara fram með hliðsjón af þjálfun nemandans og leiðbeiningum sem 
Umferðarstofa gefur ut. Um æfíngaakstur með leiðbeinanda gilda að öðru ieyti, eftir því sem 
við á, ákvæði 66. gr.

Leiðbeinanda er óheimiit að taka endurgjald fyrir starf sitt.

XII. KAFLI 
Um ökutæki.

68. gr.
Öryggi, gerð og húnaður ökutcekis.

Ökutæki skal svo gert og því haldið í þannig ástandi að nota megi án þess að af því leiði 
hættu eða óþægindi íyrir aðra eða skemmd á vegi og það valdi ekki óþarfa hávaða eða 
mengun.

Eigandi eða umráðamaður ber ábyrgð á að ökutæki sé í lögmæitu ástandi skv. 1. mgr. og í 
samræmi við þær reglur sem Umferðarstofa-ráðherra setur á grundveili 5. mgr. þessarar 
greinar. Þegar umráð ökutækis byggjast á eignarieigusamningi eða öðrum samsvarandi 
samningi um hlutaðeigandi ökutæki ber umráðamaður þess einn ábyrgðina samkvæmt þessari 
málsgrein.





Ökumaður skal gæta þess sérstaklega að stýrisbúnaður, hemlar og ljósabúnaður ökutækis 
séu í iögmæltu ástandi og virki Örugglega. Sama á við um eftirvagn, svo og tengingu 
Ökutækis og eftirvagns og tengibúnað.

Verði starfsmaður verkstæðis þess var að öryggisbúnaði vélknúins ökutækis sem þar er til 
viðgerðar eða breytinga sé verulega áfátt skal hann skýra yfirmanni verkstæðisins frá því.
Skal yfirmaður verkstæðis gera eiganda ökutækisins viðvart og tilkynna til lögreglu verði eigi 
úr bætt.

Umferðarstefa-Ráðherra setur reglur um gerð og búnað ökutækis þar sem kveðið er á um 
hvaða tæknilegar kröfur ökutæki og íhlutir þess þurfí að uppfylla til að tryggja megi örugga 
notkun þess. í reglunum skal m.a. kveðið á um hvaða áletranir og merki skuli setja á Ökutæki 
vegna skráningar eða eftirlits. Þá er heimilt að kveða á um bann á viðskiptum með tiltekna 
hluti eða búnað í ökutæki eða til verndar ökumanni eða farþegum ef þeir uppfylla ekki 
skilyrði reglna sem settar eru skv. 1. málsl. þessarar málsgreinar eða notkun þeirra mundi 
leiða til hættu eða verulegra óþæginda fyrir ökumann eða aðra vegfarendur. Þá er heímilt að 
kveða á um undanþágur firá kröfum enda sé nægjanlegt öryggi tryggt með öðrum hætti.

69. gr.
Tenging og dráttur ökutækis.

Við bifreið og bifhjól má tengja einn eítirvagn. Við dráttarvél og vinnuvél má tengja tvo 
eftirvagna. Hér er ástæða til að setia spurningamerki. Má tengja tvo eftirvagna við 
dráttarvélar os vinnuvélar í umferð sem má ekki við bifreið? Þarft að vekia athygli á.

Við bifhjól og reiðhjói má tengja híiðarvagn sem skal þá vera hægra megin við ökutækið.
Við iétt bifhjól má eigi tengja eftirvagn eða hliðarvagn.
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um drátt ökutækja, þ.m.t. tengingu eftirvagna, 

reiðhjóla og hliðarvagna, og um hvað flytja megi með ökutækjum þessum, svo og undanþágu 
frá ákvæðum 1. mgr. við akstur á tilteknum svæðum.

70. gr.
Skráning.

Áður en vélknúið ökutæki, sem ætlað er til notkunar á vegi í almennri umferð eða á snjó 
eða hjarni, er tekið í notkun skal ökutækið skráð og skráningarmerki sett á það. Sama á við 
um eftirvagn bifreiðar eða dráttarvélar. Eigi þarf þó að skrá eftirvagn bifreiðar á beltum eða 
dráttarvélar sem aðeins er notuð utan vegar. Einnig skal skrá vinnuvél og eftirvagn hennar ef 
vinnuvélin er notuð til aksturs á vegi.

Áður en beltabifhjól, sbr. skilgreiningu í 3. gr.5 er tekið í notkun skal það skráð og 
skráningarmerki sett á það.

Ráðherra getur í reglugerð mælt fyrir um skráningu annarra ökutækja en þeirra sem 
skráningarskyld eru skv. 1. og 2. mgr. Ráðherra getur einnig ákveðið að eigi þurfi að skrá 
skráningarskylt Ökutæki sem ekki er notað í almennri umferð. Skal þá kveða á um hvar nota 
megi ökutækið.

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um skráningu ökutækis og eigenda þess, m.a. um:
a. tilkynningu eigendaskipta,
b. skráningarmerki,
c. skráningarskírteini sem ávallt skal fylgja ökutækinu,
d. tímabundinn akstur skráningarskylds ökutækis án skráníngar,
e. gjald fyrir viðurkenningu á gerð ökutækis og búnaði þess,
f. gjald fyrir skráningu og skráningarmerki.
Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um notkun ökutækis sem skráð er erlendis og ökutækis í 

eigu erlends ríkis, þar á meðal hvernig og hvenær beri að skrá það hér á landi.





71.gr.
Einkamerki.

Eigandi bifreiðar eða bifhjóls hefur heimild til þess að velja tiltekna bókstafi og tölustafi á 
skráningarmerki ökutækisins (einkamerki).

Fyrir rétt tií einkamerkis skal greiða 50.000 kr., auk gjalds fyrir skráningu og 
skráningarmerki. Réttur til einkamerkis gildir í átta ár. Skráður eigandi ökutækis skal fram að 
65 ára aldri greiða sama gjald vegna endurnýjunar á rétíi til einkamerkis. Fyrir skráningu á 
flutningi einkamerkis af einu ökutæki á annað í samræmi við reglur sem ráðherra setur á 
grundvelli 3. mgr. þessarar greinar skal greiða sama gjald og fyrir skráningu eigendaskipta að 
ökutæki.

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um heimild til að velja einkamerkí á ökutæki 
samkvæmt þessari grein.

72. gr.
Skoðun ökuíækis.

Ökutæki, skráð hér á landi, skal færa til reglubundinnar almennrar skoðunar 
(aðalskoðunar) í samræmi við reglur sem ráðherra setur á grundveíli 3. mgr. Akvæðið gildir 
þó ekki um dráttarvélar notaðar utan almennrar umferðaiv ÍDráttarvéiar í umferð hlióta að 
eiga færast til skoðunar eins og önnur ökutæki).

Eigandi (umráðamaður) ökutækis ber ábyrgð á því að ökutæki sé fært til skoðunar í 
samræmi við 1. mgr. Þegar umráð ökutækis byggist á eignarleigusamningi um hlutaðeigandi 
ökutæki ber umráðamaður þess einn ábyrgðina samkvæmt þessari málsgrein.

JRáðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um skilyrði og tíðni aðalskoðunar skv. 1. mgr. Þá 
setur ráðherra þar ákvæði um skilyrði annarra tegunda skoðunar, þar á meðal skoðunar við 
afhendingu skráningarmerkja, skráningarskoðunar, vegaskoðunar, skoðunar ökutækis sem 
skráð er til flutnings á hættulegum farmi (ADR-skoðunar), skoðunar vegna breytingar á 
ökutæki og endurskoðunar. í reglugerð um skoðun Ökutækja skal ráðherra einnig mæla fyrir 
um hvernig skoðun skuli fara fram, um skoðunarstofur og endurskoðunarverkstæði og um 
álagningu og innheimtu vanrækslugjalds, sbr. 5.-7. mgr. þessarar greinar. Allt of víðtæk 
ráðherraheimild sem þarfnast endurskoðunar. Vegaskoðun er hér alfarið sett undír vald 
ráðherra. Þarf að lögfesta ramma og brengja vald ráðherra tií að hafa eins oa honum svnist. 
Flutningasvið SVÞ hvetur Alþingi til að lögfesta með skvrum hætti eftirlit á vegum og tryggja 
að það sé á höndum eins embættis en ekki mamra að ekki sé talað um mismumandi eftirlit á 
höndum mismunandi aðila. f dag eru bað tvö embætti sem siá um eftirlit á vegum, lögregla og 
vegagerð. Alþingi er hvatt til bess að lögfesta skvran ramma um skoðanir. Þá er Aiþingi hvatt 
til að hafa ekki starfsemi skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæða alfarið á valdi ráðherra.

Reynist ástand ökutækis, sem lögreglan stöðvar, ekki vera í lögmæltu ástandi má krefjast 
þess að ökutækið skuii fært til sérstakrar skoðunar hjá skoðunarstofu.

Eigandi (umráðamaður) ökutækis, sbr. 2. mgr., skal við aðaískoðun eða endurskoðun 
greiða sérstakt vanrækslugjald er renni í ríkissjóð:

a. við aðalskoðun ef ökutæki hefur ekki verið fært til aðaiskoðunar fyrir iok annars 
mánaðar frá þvf er ökutækið skyldi fært til aðalskoðunar, og

b. við endurskoðun ef ökutæki er ekki fært til endurskoðunar þegar liðinn er mánuður 
frá lokum þess mánaðar er ökutækið skyidi fært ti! endurskoðunar.

Vanrækslugjald skal vera að fjárhæð 15.000 kr. Sé gjaldið greitt og ökutæki fært til 
skoðunar, eftir atvikum aðalskoðunar eða endurskoðunar, innan mánaðar frá því að það var 
lagt á Iækkar gjaldið i 7.500 kr. Heimilt er að hækka gjaldið um allt að 100% verði það ekki 
greitt við skoðun eða endurskoðun sé þess krafíst. Gjaldið getur að hámarki orðið 30.000 kr.

Vanrækslugjald nýtur lögveðs i viðkomandi ökutæki með sama hætti og gjald skv. 1. mgr.





Barn yngra en 15 ára skal nota hlífðarhjálm við hjólreiðar.
Ákvæði 1. mgr. á ekki við þegar barn hefur fengið læknisvottorð sem undanþiggur það 

notkun hlífðarhjálms af heilsufars- eða læknisfræðilegum ástæðum.
Lögregla og foreldrar skuíu vekja athygli barna á skyldu skv. 1. mgr.
Ráðherra er heimilt að setja ákvæði i regiugerð um notkun hlífðarhjálms við hjólreiðar, svo 

og ákvæði um endurskinsfatnað og annan útbúnað vegna öryggis vegfarenda í umferð til að 
gera þá sýnilega.

XIV. KAFLI 
Fíutningur, hleðsla, þyngd og stærð ökutækja.

77. gr.
Hleðsla ökutækja, flutningur farms og öryggisráðstafanir við fltilmng á farþegum.

Farm ökutækis skal skorða tryggilega og festa við ökutækið. Gæta skal þess að farþegar 
eða farmur byrgi eigi útsýn ökumanns eða tálmi notkun stjórntækja ökutækis. Farmi skal 
þannig komið fyrir að eigi byrgi lögboðinn Ijósa- eða merkjabúnað ökutækis eða 
skráningarmerki þess.

Farþega má eigi flytja svo marga eða á þann hátt að það valdi þeim eða öðrum hættu.
Farm skal flytja þannig að eigi hafi í för með sér hættu fyrir menn eða valdi munatjóni.

Þess skal enn fremur gætt að eigi sé hætta á að farmur dragist eftir akbraut eða falli á hana 
eða valdi rykmekki eða svipuðum óþægindum, umferðartruflun eða óþarfa hávaða.

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um hleðslu og frágang farms og skyldu til að 
breiða yfir farm, svo og hvemig auðkenna skuli sérstaklega fyrirferðarmikinn farm. Þá getur 
ráðherra sett reglur í reglugerð um öryggisráðstafanir við flutning á farþegum.

78. gr.
Flutningur á hœttulegum farmi.

Við flutning á hættulegum farmi skal fara eftir reglum sem ráðherra setur á grundvelli 5. 
mgr. JFIutningur telst hvers konar tilfærsla á hættulegum farmi á landi þ.m.t. lesíun, losun og 
geymsla farmsins í ökutækinu og annað sem fram fer meðan á flutningi stendur og er þáttur í 
flutningi farmsins,--þaM -meðaí-geyms-l-a4^#ugeym5Íu. Þetta ákvæði þarfnast Íagfærinszar. 
Umferðaiiögin fialla um umferð á vegum. Fólk sem starfar við lestun og losun eða í 
vörugevmslum lætur sér ekki detta í hug að starfa undir umferðarlöaum.

Hver sem kemur að flutningi á hættulegum farmi skv. 1. mgr. skal sýna varúð og standa 
þannig að verki að sem minnst hætta sé á líkams- og heilsutj óni, svo og eignatjóni eða 
umhverfisspjöllum. Áður en hættuiegur farmur er fluttur skal ganga úr skugga um að umbúðir 
og merking farmsins sé fullnægjandi. Ökutæki og búnaður, sem notaður er við flutninginn, 
skal vera í þannig ástandi að ekki stafi hætta af.-E-kki má-afeenéa-h-ættujegan-femv4í 
flutnings þeim-sem Ijóst -er að el^Í-hefuf-kunnáttu eða--búnað tii þess-að-#y^a fafniinn svo 
fvllsta örvggis-sé g æ t t r Á ekki heima í umferðariögum. f umferðatiögum má koma skvrt fram 
að ökumenn sem flvtia hættulegan farm bera ábvrgð á flutningi hans.

Lögreglan hefur eftirlit með flutningi á hættulegum farmi. Umferðarstofa gætir þess að 
búnaður ökutækis sé í samræmi við regiur skv. 5. mgr. þegar ökutæki er skráð til flutnings á 
hættulegum farmi. Þetta ákvæði er eitt beirra ákvæða sem er alveg óunnið og gerð tillaga um 
að lögfesta flækjustig eftirlits. Þarf að endurskoða og brevta i samhengi með brevtingum á 
ákvæðum varðandi eftirlit almennt í frumvarpinu.

Umferðarstofa skal birta samning Sameinuðu þjóðanna um flutning á hættulegum farmi á 
vegum (ADR) og viðauka hans á vefsvæði sínu. Heimilt er að birta enska útgáfu af viðaukum 
samningsins, og skulu þeir uppíærðir jafnóðum og breytingar verða á þeim. Heimilt er að vísa 
til samningsins og viðauka hans í reglum um flutning á hættulegum farmi.

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um flutning á hættuiegum farmi skv. 1. mgr., þar





á meðal um flokkun hættulegs farms, öryggisbúnað. ábyrgð og skyldur, öryggisráðgjafa, 
réttindi (ADR-réttÍndi) sem ökumaður skal hafa tii að annast fiutning á hættulegum farmi og 
eftirlit. Þetta ákvæði er einnig óunnið og barfnast endurskoðunar eftir að búið er að taka 
ákvörðun um hvernig þessu umhverfí skuli vera fvrirkomið.

Réttindi til að kennatil ADR-réttinda er eitt. ADR-réttindi ökumanna er annað. í dag eru 14 
einstaklingar sem allir sóttu kostnaðarsamt 4ra daga námskeið án réttinda til að kenna tii 
ADR-réttinda. Ástæðan er sú að lagaumhverfíð er fullkomiega óskvrt og skv. þessu ákvæði er 
laat til að þannig verði bað áfram. Að ráðherra hafi á valdi sínu hvernia bessu skuli hagað.
Það er óþarft.

Vísað er í sérstakt minnisblað til skvringar á því hver staðan er. Hvað bað er sem þarf að laga.

79. gr.
Akstur hreiðra, þungra, langra eða hárra ökutœkja.

Þessi málsgrein i heild sinni er dæmi um að ákvæði eru tekin orðrétt upp úr núgiidandi •* {Formatted: Left )

reglugerð og ekkert hugað að því hvað er verið að lögfesta, Levsir engan vanda en er líkiegt 
að búa til vanda. Þarfnast lagfæringar í heild.

Ökumaður ökutækis, sem fjallað er um í reglum sem ráðherra setur á grundvelli 5. mgr. 
þessarar greinar, skal sýna sérstaka varúð í umferðínni með tilliti ti! stærðar og þyngdar 
Ökutækisins og skal víkja greiðlega fyrir öðrum og nema staðar ef þörf krefur,

Ökumaður ökutækis skv. 1. mgr. skal við akstur undir brú, í göngum, undir rafmagns- eða 
símalínu eða við svipaðar aðstæður ganga úr skugga um að það sé unnt án þess að hætta stafi 
af eða eignatjón.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. eða í reglum sem ráðherra setur á grundvelli 5. mgr. þessarar 
greinar getur veghaldari leyft meiri ásþunga og heildarþyngd ökutækja á einstökum 
vegarköflum, svo og ákveðið minni ásþunga eða heiídarþyngd á öðrum, hvort tveggja miðað 
við burðarþol brúar eða vegar. Ákvæði um heimild veghaldara á einstökum vegarköflum barf 
væntanlega að vera til staðar í lögum en bað er mikilvægt að benda á þungatakmarkanir eru 
atriði sem ætti að setia markmið um að útrvma, ísiand er væntanlega orðið eitt fán~a landa í 
Evrópu sem viðhefur bungatakmarkanir og þar sem bær eru svo almennar sem raun ber vitni.
Þungatakmarkanir bvða brevtileiki í flutningakeðjunní sem eru gríðarlega kostnaðarsamar og 
kostnaðurinn af þeim endar hjá okkur Ölíum. Flutningasvið SVÞ vill koma því á framfæri í 
tengslum við þessa umsögn að löggjafínn veiti bessum Hð athygli og að bað er ekki siálfsagt 
náttúruiegt fvrirbæri að ísland sé með viðvarandi brevtileika í levftlegri bvngd á vegakerfínu 
meira og minna allan ársins hring. Burðarbol vega á að vera ákveðið og það væri sannarlega 
ástæða til að löggiafínn gerði kröfu til vegagerðar að bví leyti. Vegakerfíð á íslandi hefur ekki 
verið bvggt upp til að bola ákveðna bvngd -  það þarf að setja markmið um að brevta bví.

y egagerðin/Lögreglan getur veitt undanþágu frá reglum sem ráðherra setur á grundvelli 5. 
mgr. þessarar greinar þegar brýn nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga.-Útgáfa undanþága 
var færð frá lögreglu annars vegar og frá Umferðarstofu hins vegar með brevtingu á reglugerð 
um stærð og þvngd ökutækia nr. 155/2007. Sú breyting Íevsti ekki alian vanda heldur bíó til 
nvian. Með bvi fvrírkomulagi var Vegagerðinni færð heimild tii útgáfu undanbága vegna 
þiónustu sem lögreglan veith;. Flækiustig hefur aukistxog brvnt að færa til betri og skiivirkari 
vegar. Undanbágur eiga í fVrsta iagi að vera sem aiira fæstar en bær eru meira en 4 búsund á
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ári í dag fatþingismenn geta velt fvrir sér kostnaðinum af slíku -  er behrt fjármunum vei 
varið?') í öðru iagj að gæta þess að kerfíð allt sé sem skilvirkast^

gerð tillaga um lögfestíngu pappírsnotkunar sem í dag er fullkoiniega óþörf. Öli ökutæki eru 
skráð i ökutækiaskrá, þ.m.t. eflirvagnar. Eftirlit með að ökutæki séu löglega skráð ætti að 
vera hægt að koma við með rafrænum hætti. Þá er þetta eins og það er i dag miög flókið og 
kostnaðarsamt.

Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um hámark breiddar, lengdar og hæðar ökutækja, 
með og án farms, þar á meðal um akstur sérstaklega breiðra, langra eða hárra ökutækja. 
Regiur þessar skulu einnig taka til samtengdra Ökutækja. í reglunum getur ráðherra m.a. 
kveðið á um i hvaða tilvikum kalla verður til aðstoð logreglu við flutning á vegum. Þá skal í 
reglum þessum kveðið á um hámark ásþunga og heildarþyngdar ökutækja, með og án farms.

Heimilt er að innheimta gjald vegna kostnaðar við veitingu undanþágu og eftirlit með að 
skilyrði séu uppíyllt, svo og aðstoð lögreglu og Vegagerðarinnar hér á mun betur við að tala 
um eitt embætti við flutning sem nánar er kveðið á um í reglugerð sem ráðherra setur.

XV. KAFLI 
Umferðarstjórn, umferðarmerki o.fl.

80. gr.
Umferðarstjóm.

Lögreglan stjómar umferð þar sem hún telur þess þörf.
Við vegavinnu. og þar sem skemmd hefur orðið á vegi þannig að hætta stafí af fyrir 

umferð, getur veghaldari eða sá sem hefur með höndum vegavinnu stjórnað umferð, eftir þvi 
sem nauðsynlegt er, þar á meðal beint henni fram hjá vinnusvæði.

Ráðherra getur i reglugerð sett ákvæði um merkjagjöf víð um ferðarstjóm . þar á meðal um 
heimild annarra en lögreglunnar til að stjóma umferð.

81. gr.
Sérákvœði um notkun vega, hmðamörk o.fl.

Veghaldari getur kveðið á um varanleg sérákvæði um notkun vegar til umferðar að höfðu 
samráði við sveitarstjórn, þegar það á við> og lögreglu, m.a. um: Faana bví að veahaldara sé 
gert skvlt að eiga samráð við lögreglu vegna takmarkana á umferð um veg eða bann við 
tiltekinni umferð. Set spurningamerki við bannið og hversu víðtækt vaid veghaldari á að hafa 
til að takmarka og/eða banna umferð. Það er ekki gott að lögin heimili einstökum 
sveitarfélögum algjört vald tii að taka ákvarðanir um takmarkanir og bönn tiltekinnar 
umferðar innan sveitarfélagsins. Slikt vald á að skilvrða og gera kröfur tii.

Umferðarflæði er grtðarlega mikiivægt mái og vegir eru samgönguæðar innan samfélags.
Sem dæmi má nefna flutninga. Þörf fvrir aðdrætti hverfur ekki þó að tiiteknum leiðum sé 
lokað fvrir flutningabílum. Ákvarðanir í bá veru að takmarka flutninga innan borga Evrópu á 
tilteknum leiðum hafa skapað nv vandamái. Flutningurinn fer aðrar ieiðir i staöinn. oft á 
tíðum lengri. Alþingi er hvatt tii að ígrunda þessa iagagrein vel bví hún skiptir miklu máli.

a. stöðvun og iagningu ökutækis,
b. hvar umferð skuli hafa forgang, sbr. 2. mgr. 25. gr.,
c. einstefhuakstur,
d. gangbrautir,
e. bann vtð tiltekinni umferð, og
f. aðrar takmarkanir á umferð um veg.
Á þjóðvegum ákveður Vegagerðin hraðamörk skv. 2.-4. mgr. 36. gr.
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Hraðamörk á þjóðvegum í þéttbýli skulu þó ákveðin að fenginni umsögn sveitarstjómar og 
lögreglu. Á öðrum vegum ákveður sveitarstjóm hraðamörkin að fenginni umsögn iögreglu.

Ákvarðanir samkvæmt grein þessari skal veghaldari gefa tii kynna með umferðarmerkjum. 
Ákvörðun varðandi stöðvun eða Iagningu ökutækja, sem ekki er bundin við ákveðinn 
vegarkafla, skal birta á vefsíðu Vegagerðarinnar eða með öðrum tryggum hætti.

82. gr.
Takmörkun eða bann umferðar um stundarsakir.

Veghaldari getur, í samráði við lögreglu og aimannavarnanefnd, þegar það á við, 
takmarkað eða bannað umferð um stundarsakir á vegi sem hætiulegur er vegna skemmda eða 
af öðrum orsökum þar til viðgerð er lokið eða hætta liðin hjá.

Sveitarstjórn og Vegagerðinni, þegar um þjóðveg er að ræða, er heimilt að takmarka eða 
banna umferð um stundarsakir á vegi eða svæði þegar mengun er yfír heilsufarsmörkum eða 
hætta er talin á að svo verði. Til grundvallar slíku banni skal liggja fyrir rökstuðningur fyrir 
takmörkun umferðar vegna mengunar, studdur mæliniðurstöðum og mengunarspám. 
Eindregið er varað við þessu ákvæði og löggjafmn hvattur til að skilgreina þetta vald miög 
þröngt ef að verður samþvkkt. Sömu rök eiga við os hér að ofan. Takmörkun eða bann á 
umferð er ekki og á ekki að vera léttvæg ákvörðun sveitarstiórna frá degi til daas.

Takmarkanir á umferð vegna mengunar frá ökutækjum geta t.d. faíist í breytingum á 
hámarkshraða, fifeftöfk-un á umferé-strærri ökutæiéa Lagt til að verði fellt ú t Bent er á 
vandræði sem ákvarðanir í þessa veru hafa skapað í borgum viða í Evróou. Fiutningsþörfín 
hverflir ekki við bað að banna eða takmarka flutnmga. Flutningsins er iafnmikil þörf eftir sem 
áður. Hann ferð aðrar leiðir í staðinn. Niðurstaðan er oft: meiri útblástursmengun. meiri 
kostnaður. Hver er nvting veaa í Revkiavík svo dæmi sé tekið? Er nvtingarhliitfall vega hér í 
einbverium tilfellum sambærilegt við vegi innan borga í Evrópu? Hér er margt að skoða og 
löggiafinn hvattur til að afla sér víðrai- þekkínaar en taka ekki ákvarðanir fi‘á einhliða 
siónarmiðum beirra sem horfa á mengun á tiiteknum stað og stund. eða takmörkun almennrar 
umferðar með þvi að heimila tilteknum bifreiðum akstur á ákveðnum svæðum eftir 
oddatölu/jafhri töiu slcráningarmerkja. Upplýsingar um slíkar takmarkanir skulu gefnar með 
umferðarmerkjum og auglýsingum á opinberum vettvangi, svo sem á vefsíðu 
Vegagerðarinnar eða með öðrum tryggum hætti.

: tii að verði fellt út. TÍI Revkiavtkur koma margir af landsbyggðinni sem 
burfa að vera á negldum dekkium. Er meiningin að sekta bann hiuta landsmanna sérstakleaa 
fVrir að koma til Revkiavikur?
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megi■ ti 1 tak-marka«-ar sbr; -2-;-og 3. mgr., vegna-mengunar-ffá-&k-uts&kjurn-- sv&-og-néftari kröfur-,- 
vion^io og ryrirKomuíag vegBa gjaJuiÐKU b nouíun negíQi-ðHy 
vafasamt valdframsal til ráðherra og lagt til að verði fellt út.

83. gr.
Stöðukort og stöðureitir.

Ráðherra getur ákveðið að þar sem heimild til lagningar ökutækja er tímabundin megi því 
aðeins leggja ökutæki að notuð séu sérstök stöðukort. Ráðherra setur reglur um stöðukort og 
notkun þeirra.

í þéttbýli er sveitarstjórn heimilt;, að fengnu samþykki lögreglustjóra, að setja reglur um 
notkun stöðureita og gjald fyrir hana.





84. gr.
Stæðiskort fyrir hreyfihamlaða.

Handhafa stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða er heimilt, í tengslum við flutning á þeim, að 
Ieggja ökutæki hvar sem er á íandinu í bifreiðastæði sem ætlað er fyrir fatlaða og auðkennt 
með þar til gerðu umferðarmerki.

Handhafa stæðiskorts skv. 1. mgr. er jafhframt heimiit að ieggja Ökutæki i gjaldskylt 
bifreiðastæði án sérstakrar greiðslu, enda sé þá gætt ákvæða 3.-5. mgr. þessarar greinar.

Þegar ökutæki er lagt í bifreiðastæði skal stæðisskorti komið fyrir innan við framrúðu 
þannig að framhlið þess sjáist vel að utan.

Skylt er að sýna stæðisskort við eftirlit. Heimilt er lögregiumanni eða stöðuverði sem 
annast eftirlit með stöðvunarbrotum að leggja hald á stæðisskort til bráðabirgða ef grunur 
ieikur á misnotkun þess.

Ef stöðuvörður verður var við misnotkun stæðiskorts skal hann gera viðkomandi 
lögreglustjóra viðvart.

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um undanþágu fyrir hreyfíhamlaða frá 
reglum 27. og 28. gr. um stöðvun og lagningu ökutækis, þar á meðal reglum um notkun 
stöðureita og gjald fyrir þá, sbr. 110. gr.

85. gr,
Vmferðarmerki o.ýl

Veghaldari skal sjá um að setja upp umferðarmerki samkvæmt lögum þessum.
Eigi má án leyfís veghaldara setja merki á eða við veg.
Kostnað vegna merkja skv. 1. mgr. skal veghaldari greiða, nema um annað sé um samið.
Um gerð og notkun umferðarmerkja, umferðarljósa og hijóðmerkja og annarra merkja á 

eða við veg til stjórnunar á eða ieiðbeiningar fyrir umferð, svo og hvað þau tákna og hvenær 
megi frá þeim víkja, skal kveðið á í reglugerð sem ráðherra setur.

86. gr.
Merking vegna framkvœmda við veg.

Þar sem vegavinna fer fram eða vegi er raskað af öðrum ástæðum þannig að hætta stafí af 
er þeim sem stjórnar verki skylt að sjá um að staðurinn verði merktur á fullnægjandi hátt. 
Veghaldari ber ábyrgð á merkingum vega (miög gott) en getur með samningi falið þeim sem 
annast framkvæmd við veg að setja upp Mlnægjandi merkingar.

Leyfí veghaldara þarf ti) að geyma á vegi muni, tæki eða vegagerðarefni sem getur haft í 
för með sér óþægindi eða hættu fyrir umferðina, nema sérstakar ástæður geri geymslu til 
bráðabirgða nauðsynlega. Set spurningamerki við betta ákvæðk Hvað getur réttlætt ..gevmslu 
muna á vegi'1? Ef eigi er unnt að setja slíka muni, tæki eða efni út fyrir akbraut skal þeim 
komið fyrir eins utarlega á henni og unnt er og staðurinn auðkenndur viðvörunarmerkjum. 
Sama hér.

Ráðherra setur nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmdir á eða við veg, m.a, um gerð 
öryggisáætlunar og ábyrgð veghaldara og verktaka við að tryggja öryggi á framkvæmdarstað.

87. gr.
Auglýsingaskilti við veg.

Spjöld, auglýsingar, Ijósaskilti og þess háttar má eigi setja á eða í tengslum við merki við 
veg eða á vegi skv. 1. mgr. 85. gr.

Hiuti, sem um ræðir í 1. mgr. og sjást frá vegi, getur lögreglustjóri. að kröfu veghaldara, 
látið fjarlægja ef þeir líkjast merkjum skv. 1. mgr. 85. gr. eða geta að öðru leyti verið villandi 
eða valdið óþægindum fyrir umferð.





XVI. KAFLI
Eftirlit lögreglu og Vegagerðarinnar með ástandi og hleðslu ökutækja o.fL 

Þessi kafli barfnast endurskoðunar. Fiutningasvið SVÞ hvetur löggiafann til að siá til 
bess að eitt ráðunevtí og eitt embætti hafi með höndum eftirlit með umferð á íslenskum

vegum.
88. gr.

Eftirlit með ástandi, stærð, þyngd og hleðslu ökutækja.
Lögregtu er heimiit að stöðva Ökutæki og skoða ástand þess, stærð, þyngd og hleðslu, þar á 

meðal hvort gætt hafí verið ákvæða 78. gr. um flutning á hættulegum farmi, sbr. 3. mgr. 
þeirrar greinar. Reynist ökutæki ekki vera í lögmæltu ástandi má krefjast þess að það verði 
fært til sérstakrar skoðunar.

en 3,5 tonn.að4eyfðri heiidarþyngd, hati-v«rÍð-brotið'gegft-ák-væðum lX-.- k-a;fla-um-ak-stut:s- eg

rr-trg-
akstur breiðra> þungra;-{angra-eða-hárfa-ékutækja-,-eéa-yegfeigerða-settpa-á grundvelti-þessaya

atjiuguivfnáis-með-þeini hætti-sefyH>reinir -í-89-; Fráleitt að lögreglan hafi ekki fullt
umboð tii að eftiriiti sínu án atbeina Vegagerðarinnar. Ákvæðt og lagagrein í heild sem 
þarfnast endurskoðunar í samhengi með næstu grein.

89. gr.
Eftirlit Vegagerðarinnar með akstri þungra ökutækja.

______Flutningasvið SVÞ hvetur iöggiafann til að láta eitt ráðunevtt og eitt embætti siá um ■*
eftiríit með allri umferð á vegum. Að hafa eftirlit með umferð á höndum tveggia ráðunevta og 
tveggia embætta er einungis til þess faíiið að auka flækiustig og kostnað. BVr til vanda en 
ievsir engan vanda.

Eftirlitsmönnum Vegagerðarinnar er heimilt að stöðva akstur ökutækja sem eru meira en
3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd við eftirlit í því skyní að kanna hvort fylgt hafl verið 
ákvæðum IX. kafla um aksturs- og hvíídartíma ökumanna, 68. gr. um búnað slíkra ökutækja, 
77. gr. um hleðslu ökutækja, flutning farms og öryggisráðstafanir við flutning á farþegum og
79. gr. um akstur breiðra, þungra, iangra eða hárra ökutækja eða reglugerða settra á 
grundvelli þessara ákvæða.

Ökumanni ökutækis til farþega- eða farmflutninga er skylt að stöðva ökutæki þegar 
eftirlitsmaður Vegagerðarinnar gefur stöðvunarmerki, sbr. I . mgr. Ökumanni er skylt að hífta 
því að eftirlitsmaður skoði stærð, heildarþyngd, ásþunga og búnað ökutækis, sem og hleðslu 
þess, frágang og merkingu farms, og geri aðrar athuganir sem nauðsynlegar kunna að vera 
vegna eftirlits samkvæmt þessari grein. Þá skal Ökumaður veita eftirlitsmanni aðgang að 
upplýsingum sem varðveittar eru i ökurita ökutækis, á Ökuritakorti eða með öðrum hætti. 

££vié-e#HPÍit samkvæmt þessari grein vakftar grunur uffl- brot á-reg-Ium-sem vísað ef-t4j-44r
m

akstur ökutækis kreflist eftiríitsmaður bess. Lagttil að verði feilt út. Dæmt um ákvæði sem er 
tekið orðrétt úr núgildandi reglugerð og er sett inn til að iasa vanda stiómvalda á grundvelli 
núgildandi laga en ekki hugað að öðrum hliðum málsins. Mörg dæmi til um sektir og
kvrrsetningu vegna lítiis umfram öxuibunga. Qft um að ræða hlut sem óviðráðaniegt er fvrir
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bílstióra að hafa stiórn á. Möl er sett á bila af þriðia aðila. iiversu iafnt farmurinn fer á bílinn.
hvort aö það er bievta í honum eða ekki getur skipt skðpum um einhver hundruð kilóa tii eða 
frá. Verður að vera hægt að fara að löeum. Ómögulegt fvrir bílstióra að hafa fulia stiórn á 
hleðslu á sandi eða möl með nákvæmni upp á 100 kíló pr öxul. Eftirl.it á ekki að snúast um 
slíkt og Söggiafínn á ekki að lögfesta siíkt eftiriit eins og þetta ákvæði gefur tilefni til.

90. gr.
Upplýsingaskylda og andmcelaréttur vegna eftirlits Vegagerðarinnar.

Ökumaður eða flytjandi skal að kröfu Vegagerðarinnar afhenda þau gögn sem nauðsynleg 
þykja við athugun einstaks máls skv. 89. gr., þar á meðal gögn með uppiýsingum sem skráðar 
eru og varðveittar í samræmi við reglur sem ráðherra setur á grundvelli d- og e-liðar 50. gr. 
Þetta gildir jafht við eftirlit á vegum og í starfsstöð flytjanda, hvort sem gögnin eru afhent á 
staðnum eða send eftirlitsaðiia. Neiti flytjandi eða ökumaður að afhenda gögn skal kalla til 
atbeina iögregiu.

^Áður en Vegagerðin tekur ákvörðun um hvort skilyrði séu til að ákvarða stjórnvaldssekt 
skv. 92. gr. skal hún gefa aðila máisins kost á að tjá sig um mál. Skal Vegagerðin að öðru 
leyti gæta ákvæða stjómsýsluiaga. Þarf að endurskoða í samhengi við endurskoðun á XVII. 
kafla um stiórnvaldssektir. Flutnin.gasvi.ð SVÞ leggur mesta áhersíu á að bví verði brevtt í 
þessu frumvarpi. .„Allir skulu iafnir fvrir lögunumu er meginregla sem mikiivægt er að halda í 
heiðri.

91. gr.
Framkvœmd eftirlits Vegagerðarínnar.

Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um hæfi og þjálfbn eftirlitsmanna, einkennisbúnað, 
skilríki, tækjabúnað og framkvæmd eftirllts, svo og málsmeðferð skv. 89. og 90. gr.

Ef að það verður eftir sem áður niðurstaða Albingis að viðhafa tvöfalt eftirlit og hafa bað hjá 
tveimur embættum er lagt til að bætt verði við bessa iagaarein eftirfarandi ákvæðum:

______Markmið vegaeftirlits er að bæta umferðarörvggi.

______Vegeftirlit slcal fara fram á skilvirkan og skiótan hátt með bað í huga að eftirlitið taki
sem stvstan tíma og tefii ökumanninn sem minnst. (örðrétt úr 9. íið formálatilskipunar 
2006/22/EB).

______Ráðherra skal siá til bess að eftiriitsmenn séu vel biálfaðir tii að inna verkefni sin af
hendi. (Orðrétt úr 4. mgr. 11. gr. tilskipunar 2006/22/EB).

______Ráðherra skai setia víðmiðunarreglur um bestu eftirlitsaðferðir. (Sbr. I . mgr. 11. gr.
tilskipunar 2006/22/EB).

XVII. KAFLI
Stjórnvaldssektir vegna brota á ýmsum reglum um akstur þungra ökutækja.

92. gr.
Fiutningasvið hvetur iöggjafann til að draga bessa tiilögu stiórnvalda á starfsumhver.fi 

atvinnubílstióra tii baka. Þessi tillaga formanns umferðariaganeftidar að ,J.ausn“ á vanda 
atvinnubílstióra varð tii bess að fulltrúi SVÞ skrifaði ekki undir starf nefndarinnar. Að gera 

tillögu um að brot atvinnubílstióra á umferðariögum skuli varða stiómvaldssektum 
Vegagerðarinnar en ekki sektum og refsingnm eftir hefðbundnum leiðum er til bess eins 

failið að levsa vanda stiórnvaída. Auka siálfvirkni sekta og minnka réttarörvggi bílstióranna. 
Það er ástæða tii að minna iöggjafann á mál Jóns Kristinssonar fvrir Mannréttindadómstól





Evrópu. Hér er um að ræða einstakiinga sem gerð er tillaga um að sama embættið hafi eftirlit 
með. rannsaki og sekti. Einstaklingurinn nvtur ekki réttarörvggis eins og aðrir borgarar. Þetta

er forkastanieg tiliaga að ..lausn” og verður fráleitt til þess að búa til neina sátt eða ievsa
neinn vanda.

Stjórnvaldssektir Vegagerðarinnar.
Vegagerðin leggur stjórnvaldssektir á þá ökumenn sem aka ökutækjum sem eru meira en

3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd sem brjóta gegn:
a. ákvæðum IX. kafía um aksturs- og hvíldartíma ökumanna sem annast fólks- eða 

farmflutninga í atvinnuskyni, sbr. þó 2. mgr. 93. gr.,
b. 68. gr. um búnað slíkra ökutækja,
c. 77. gr. um hleðslu ökutækja, flutning farms og öryggisráðstafanir við flutning á 

farþegum, og
d. 3. og 4. mgr. 79. gr. um akstur breiðra, þungra, langra eða hárra ökutækja.
Ákvæði 1. mgr. tekur einnig til brots á ákvæðum í reglugerðum samkvæmt lögum þessum

sem settar eru um þau atriði sem greinir i a-d-lið þeirrar málsgreinar.
Vegagerðin getur einnig ákvarðað lögaðila sem annast fólks- eða farmfíutninga í 

atvinnuskyni stjómvaldssekt ef ökumaður á vegum hans sætir sektum skv. I . mgr., enda hafi 
brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann.

Stjórnvaldsekt getur numið aílt að 300.000 kr. og skal nánar kveða á um sektarfjárhæðir 
vegna einstakra brota í reglugerð sem ráðherra setur. Skal við ákvörðun um fjárhæð sektar 
hafa hliðsjón af eðli og umfangi brots. hvað brot hafa staðið lengi og hvort um ítrekað brot er 
að ræða. LÖggjafmn er hvattur ti! að kvnna sér eðlí beirra brota sem um ræðir. Flutningasvið 
SVÞ hefur upplv'singar um mörg tilfeili bar sem sektað er fvrir að bílstióri hefur ekki hvflt sig 
í nákvæmlega 45 mínútur á réttum tima og bar af ieiðandi er sektin send út eins og ekkert hlé 
hafi verið tekið. Framkvæmd ísienskra stiórnvalda á eftirliti og sektum með evróoskum 
aksturs- og hvíidartimareglum er með beim hætti að Albingi á að fá að vita um hvað bað mál 
snyst. Getur þá metið 1 framhaldi hvort að bað sé ástæða tii að gefa ráðherra friáisar hendur til 
að sekta upp í 300 búsund krónur fvrir siík ..brot“, Fiutníngasviði SVÞ er umhimað um að 
eftirlit með flutningabíistiórum á vegum sé til bess fallið að auka umferðaröryggi. Að sektir 
séu háar vegna alvarlegra brota, banntg að sektirnir virki sem raunveruteg forvörn. Eftiriitið á 
að snúa þeim atriðum er skipta máli út frá umferðarörvggi. Revnslan hefur svnt annað. 
Eltingaleik við smáatriði sem eru mun iíkiegri tii að vera streituvaidur fvrir bílstióra á 
islenskum vegum en að leiða tii bess að hvila bá.

Stjómvaldsekt sem ákveðin er samkvæmt þessari grein rennur í ríkissjóð að frádregnum 
kostnaði við eftirlit, álagningu og innheimtu sektarinnar. Sé stjórnvaldssekt ekki greidd innan 
mánaðar frá ákvörðun Vegagerðarinnar skal greiða dráttarvexti af fjárhæð sektarinnar. Um 
ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og verðtryggingu.

Heimiit er að kæra ákvörðun Vegagerðarinnar um stjórnvaldssekt til ráðherra innan 
mánaðar frá því slík ákvörðun var tiikynnt aðila. Ráðuneytið skal kveða upp úrskurð í málinu 
innan tveggja mánaða frá þvi að kæra berst.

Veita skal 25% afslátt af fjárhæð stjómvaidssektar ef sektin er greidd að fulíu innan 30 
daga frá dagsetningu ákvörðunar.

Ákvörðun Vegagerðarinnar um að leggja stjórnvaldssekt á iögaðila sem annast fóiks- eða 
farmflutninga í atvinnuskyni er aðfararhæf. Kæratil ráðherra skv. 5. mgr. þessarar greinar 
frestar aðför en úrskurður ráðherra er aðfararhæfur. Við aðför samkvæmt ákvörðunum 
Vegagerðarinnar eða ráðherra skaí kveðja gerðarþola fyrir héraðsdóm og um málsmeðferð 
fara samkvæmt lögum um aðför.

93. gr.
Vísun máls til lögreglu.





/Vugliósiega verið að gera tillögu um að lögfesta aukið flækiustig í málaflokknum. Levsir 
enaan vanda og því er Alþingi hvatt til að staðfesta ekki þessar tillögur írumvamsins.

Varði meint brot á lögum þessum bæði stjórnvaldssektum skv. 92. gr. og refsingu skv. 
XVIII. kafla skal Vegagerðin vísa þeim hiuta málsins sem varðar refsiábyrgð til lögreglu. 
Gæta skal samræmis við úrlausn sambærilegra mála.

Ef ökumaður hefur tvívegis áður sætt stjómvaldssektum á grundvelli a-Iiðar 1. mgr. 92. gr. 
á undangengnum þremur árum og er á ný grunaður um siíkt brot skal Vegagerðin vísa máli 
hans til lögreglu.

Við framvisun máis til lögreglu skv. 1. eða 2. mgr. skal Vegagerðin láta fyigja afrit þeirra 
gagna sem grunur um brot er studdur við. Ákvæði IV.-VII. kafla stjórnsýsiulaga gilda ekki 
um ákvörðun Vegagerðarinnar um að vísa máli til lögreglu.

Ekki er heimilt að nota upplýsingar sem maður hefur veitt Vegagerðinni sem sönnunargagn 
í sakamáli sem rannsakað er af lögreglu eða höfðað er gegn honum vegna brota sem varða 
refsingu skv. XVIII. kafla laga þessara.

XVIII. KAFLI 
Refsingar.

94. gr.
Brot er varöa sektum,

Sá skal sæta sektum sem brýtur gegn 4. gr., 1. og 2. mgr. 5. gr., 6.-I3. gr., 16.-34. gr., 
38.-40. gr., 41. gr. og 2. og 3. mgr. 42. gr., 43. gr,, 3. mgr. 48. gr.s 50. gr., 54. gr., 66.-67. gr.,
69. gr.„ 70. gr., 74. gr., I . og 4. mgr. 75. gr., 78. gr. og I . og 2. mgr. 79. gr., 2. mgr. 85. gr.,
86.-87. gr. eða 1. mgr. 90. gr. eða ákvæðum regiugerða sem settar eru samkvæmt þeim 
ákvæðum.

Nú hefur ökumaður tvívegis áður sætt stjómvaldssektum á grundveíli a-Iiðar 1. mgr. 92. gr. 
á síðastliðnum þremur árum og brýtur að nýju gegn ákvæðum IX. kafla um aksturs- og 
hvíldartíma ökumanna, og skal hann þá sæta sektum samkvæmt þessari greín. Þarfnast 
endurskoðunar í samræmi við endurskoðun á stíórnsvslukærum.

Eigi skal refsa skv. 1. mgr, fyrir brot, sem tilgreind eru í 1. mgr. 110. gr., að a-Iið 2. mgr. 
28. gr. undanskildum, sbr. b-Iið 1. mgr. 110. gr., nema síöðvun eða lagning ökutækis hafi haft 
í för með sér hættu fyrir aðra eða að óþörfu valdið óþægindum fyrir umferðina.

Heimilt er að gera skráðum eiganda eða umráðamanni vélknúins ökutækis sekt, ef það 
hefur verið notað við brot gegn ákvæðum 35. eða 36. gr. um hraðakstur, án þess að sýnt sé 
fram á ásetning eða gáleysi eiganda eða umráðamanns ef brot ökumanns varðar ekki punktum 
skv. 2. mgr. 100. gr.9 enda sé aksturinn myndaður í löggæslumyndavéi og ökumaðurinn hefur 
ekki notað ökutækið í algjöru heimildarlevsi. Hér er gerð tillaga um hlutiæga ábvrgð sem 
fulltrúi saksóknara i umferðarlaganefnd var ósammála um sbr. erindi hennar á Umferðarbingi 
sem finna má hér:
http://www.umferdarrad.is/Aoos/WebObiects/US.woa/l/swdocument/1002400/160+|<olbr%C3%B 
An+S^CB^ASvarsd^CS^BSttir.pdf.JSamtök atvinnulífsins og aðildarfélög bess hvetia til 
endurskoðunar á bessu ákvæði enda ákvæði sem á sér enga hiiðstæðu i íslensku réttarfari.
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Ef skilyrði 4. mgr. eru fyrir hendi og lögaðili er eigandi ökutækis er heimilt að gera honum 
sekt samkvæmt reglum II. kafla A almennra hegningarlaga.
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95. gr.
Brot er varða sektum eða fangelsi.

Sá skal sæía sektum eða fangelsi allt að tveimur árum sem brýtur gegn 35.-37. gr., 44.-49, 
gr., 55. gr, eða 59. gr. eða ákvæðum reglugerða sem settar eru samkvæmt þessum ákvæðum.

Nú hefur stjómandi vélknúins ökutækis ítrekað brot gegn 1. mgr. 45. gr., sbr. 3. mgr. 
þeirrar greinar, og vínandamagn í blóði hans hefur í bæði skiptin verið 2%o eða meira eða 
vínandamagn í lofti sem hann andar frá sér verið 1,00 milligramm i iítra lofts eða meira og 
skal hann þá sæta fangelsi eigi skemur en 30 daga.

Við ákvörðun sektar vegna brots gegn 35. og 36. gr. skal höfð hliðsjón af aukinni áhættu 
sem hraðabrotið hefur í för með sér, Á vegí þar sem leyfóur hámarkshraði er 90 km á klst 
eða meiri skal sekt ákveðin hærri en ella. Sama gildir um ákvörðun sektar vegna hraðabrots 
við akstur:

a. bifreiðar sem er minna en 3,5 tonn að heildarþyngd með eftirvagn, þ.m.t. tjaldvagn og 
hjólhýsi,

b. vöiubifreiðar,
c. almenningsvagns og hópbifreiðar, og
d. bifhjóls með hliðarvagni eða skráningarskyldum eftirvagni.
Við ákvörðun sektar vegnabrots gegn 35. og 36. gr., sbr, 3, mgr., skal sekt ákveðin hærri 

en ella þegar hraðinn er 140 km á klst. eða meiri.
Við ákvörðun sektar vegna brota gegn 35. og 36. gr., sbr. 3. mgr.s skal sekt ákveðin mun 

hærri en ella þegar ekið er meira en tvöfalt hraðar en heimilt er.

96- gr.
Brot eiganda eða lögaðila,

Ef brot, sem greinir í 94. eða 95. gr. eða í ákvæðum reglugerða sem settar eru samkvæmt 
þeim, er framið eftir fyrirmælum eða með vitund og vilja eiganda Ökutækis eða stjórnanda í 
starfi skal honum einnig refsað fyrir brotið.

97. gr,
Sektarreglugerð ráðherra.

Sektir allt að 500.000 kr. fyrir brot skv. 94. og 95. gr. og ákvæðum reglugerða settra 
samkvæmt þeim skulu ákveðnar í reglugerð sem ráðherra setur-aé-fengnum tiílögum 
r&issaksóknafa. Laet er til að valdið til að gefa út sektarredugerð sé haft á einni hendi. Að 
umhverftð sé lagfært frá bví sem hér er að samgönguráðherra gefi út reglugerðina að 
fengnum tillögum ríkissaksóknara. Hér er lagttil að tii grundvallar sektarreglugerð verði að 
Iiggia einhvers konar sérfræðimat á eðli brota. Hvað teliast alvarleg brot og hvað eru ekki 
alvarleg brot. í sameiginlegri umsögn SA og aðildarfélaga bess er lagt til að sektarreglugerðin 
verði borin undir allsheríarnefnd Albingis. Með bví væri tryggt að sektarvíðurlög væru 
ákveðin af Albingi. í reglugerðinni skal tilgreint hvaða tegunda brota hún tekur til og hvaða 
sekt og önnur viðurlög skuli koma fyrir hverja tegund brots. Heimilt er að víkja frá ákvæðum 
reglugerðarinnar ef veigamikil rök mæla með því.

98. gr.
Fullkomin samlagning sekta.

Þegar ákvörðun sektar vegna brota á tveimur eða fleiri ákvæðum sem tilgreind eru í 94. eða
95. gr, eða f ákvæðum í reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim skal sektin vera samtala 
sekta vegna hvers brots um sig, enda rúmist refsingin innan sektarmarka almennra 
hegningarlaga.

99. gr.
Afsláttur a f sektarfjárhœð.





Veita skal sakborningi allt að 25% afslátt af sektartjárhæð sem lögreglustjöri hefur 
ákvarðað ef sakborningur greiðir sektina ásamt sakarkostnaði að fullu innan 30 daga frá 
dagsetningu sektarboðs eða undirritun sektargerðar sem sakborningur hefur gengist skriflega 
undir.

100. gr.
Almennar reglur um sviptingu ökuréttar.

Svipta skal mann rétti til að stjórna vélknúnu ökutæki sem ökuskírteini þarf til ef hann 
hefúr orðið sekur um mjög vítaverðan akstur slíks ökutækis eða ef telja verður, með hliðsjón 
af eðli brotsins eða annars framferðis hans sem ökumanns vélknúins ökutækis. varhugavert 
að hann stjórni vélknúnu ökutæki. Getur svipting náð til ákveðins flokks ökuréttinda skv. 56. 
gr. eða sviptingar Ökuréttar í heild.

Nú hefur maður á þriggja ára tímabili gerst sekur um þrjú eða fleiri brot á lögum þessum 
eða reglugerðum settum samkvæmt þeim og náð tilteknum punktafjölda samkvæmt 
punktakerfí vegna umferðarlagabrota, og skal hann þá sviptur ökurétti í þrjá mánuði til 
viðbótar þeirri sviptingu ökuréttar sem við síðasta brotinu kann að liggja. Ráðherra setur, að 
fenginni umsögn ríkissaksóknara, reglugerð um punktakerfi vegna umferðarlagabrota, þar á 
meðal um hvaða vægi einstök brot skuli hafa í punktum talið víð ákvörðun um beitingu 
sviptingar ökuréttar vegna uppsöfnunar punkta.

Svipting Ökuréttar skal vera um ákveðinn tima, eígi skemur en einn mánuð, eða ævilangt ef 
sakir eru miklar eða brot er ítrekað öðru sinni.

Þegar ekið er meira en tvöfalt hraðar en heimilt er skal svipting ökuréttar eigi ákvörðuð 
skemur en í þrjá mánuði.

Svipting ökuréttar felur i sér sviptingu ákveðins réttar samkvæmt ökuskírteini og réttar til 
að öðlast ökuskirteini.

reglum um akstms oghvUdartíma öhmmnrwh

Nú hefúr ökumaðar tvívegis-áður sætt st:}ém¥aldssektum-á--gfflndve31i-a-j-ié ar L mgrr-927-gtv

Gerð er tillaga um að verðí fellt út. Einstakt að gera tiliögu um að ein stétt umfíram aðra skuli 
eiga á hættu að missa réttinn til að sinna starfs ss'nu vegna brota á hvíldartfmaákvæðum. Minnt 
er á að álit sérfræðinga sem teíia aukinn sveigtanieika í aksturstíma bflstióra á íslenskum 
vegum af hinu góða oe líklegri til að menn hvílist.

102. gr.
Svipting ökuréttar vegna Ölvunar- eða vímuefnaaksturs.

Nú hefur stjómandi vélknúins ökutækis brotið gegn ákvæðum 1. mgr. 45. gr. eða 46. gr. 
eða neitað að veita atbeina sinn við rannsókn máls skv. 3. mgr. 48. gr. og skal hann þá sviptur 
ökurétti. Ef sérstakar málsbætur eru og ökumaður hefur ekki áður gerst sekur um sams konar 
brot eða annað verulegt brot gegn skyldum sinum sem ökumaður má sieppa sviptingu 
ökuréttar vegna brots á ákvæðum 1. mgr. 45. gr., sbr. 2. mgr. þeirrar greinar, eða 46. gr.

Haf! stjómandi vélknúins Ökutækis brotið gegn ákvæðum I . mgr. 45. gr., sbr. 2. mgr. 
þeirrar greinar, og vínandamagn í blóði hans er undir 0,50%o eða vínandamagn í lofti sem 
hann andar frá sér er minna en 0,25 milligrömm í lítra lofts skal hann ekki sviptur ökurétti við 
fyrsta brot.

Neiti stjórnandi vélknúins ökutækis að veita atbeina sinn við rannsókn máls skv. 3. mgr.





Lögreglustjóri skal tilkynna eiganda ökutækis um flutning þess, hvenær hann fór fram og 
hvar ökutækið er í geymslu. í tilkynningu skal jafnframt koma fram að verði ökutækið eigi 
sótt innan tíltekins frests og áfallinn kostnaður greiddur verði það selt Ef eigandi er óþekktur 
má selja ökutækið einum mánuði eftir að það var fjarlægt.

Að íoknum fresti skv. 3. mgr. skal selja ökutækið við nauðungarsölu eða til niðurrifs ef 
ætla má að hærra verð fáist þannig. Söluandvirði rennur i ríkissjóð. Eigandi ökutækisins getur 
þó innan árs frá því sala fór fram krafist greiðslu á söluandvirðinu að frádregnum kostnaði 
við flutning, geymslu og sölu ökutækisins.

Ákvæði 3. og 4. mgr. um geymslu og sölu ökutækja gilda, eftir því sem við á, um önnur 
ökutæki í vörslu íögreglu.

Ráðherra getur ákveðið, að fenginni ósk sveitarstjórnar, að framkvæmd ákvæða í grein 
þessari fari, eftir því sem við á, að öllu leyti eða að hluta fram á vegum sveitarfélagsins, Hann 
getur og sett nánari reglur um framkvæmdina, þar á meðal um greiðslu geymslukostnaðar.

XÍX. KAFLI 
Stiórnsýsla umferðarmála.

113. gr.
Yfirstjórnarvald á sviði umferðarmála.

Ráðherra fer með yfirstjóm umferðarmála.
Umferðarstofa annast stjórnsýslu á sviði umferðarmála í samræmi við lög þessi.

114. gr.
Verkefni Umferðarstofu.

Almennt er hvatt til ígrundunar á þessari grein laganna. Hversu niðurneglt á hlutverk 
umferðarstofu að vera í löguro?

Verkefni Umferðarstofu eru að:
a. annast skráningu ökutækja og aðra umsýslu varðandi skráningu ökutækja, gerð þeirra 

og búnað,
b. tveita starfsleyfí til að stunda ökukennslu og leyfi til að starfrækja ökuskóla og hafa 

umsjón með ökunámi og eftirlit með framkvæmd ökuprófa og ökukennslu og gerð námskráa, 
Er þetta ákvæði eðlilegt? Er rétt að sama stiórnsvslustofnunin veiti starfslevfi til að stunda 
ökukennslu og ökuskóla og haft eftirlit með framkvæmd ökuprófa og ökukennslu? Á gerð 
námskráa að vera lögfest hlutverk umferðarstofu?

c. hafa eftirlit með starfsemi skoðunarstofa,
d. annast fræðslu og upplýsingamiðlun um umferðarmál, þar á meðal eiga samráð við 

sveitarfélög um framkvæmd fræðsluskyldu þeirra,
e. að setja reglur um gerð og búnað ökutækja,
f. styðja aðgerðir sem stuðlað geta að bættu umferðaröryggí,
g. vera stjómvöldum og öðrum til ráðuneytis um umferðarmál,
h. annast skráningu umferðarslysa,
i. sinna þróunarverkefnum á starfssviði sínu,
j. -^nnast-r-ekstuf-á-tölvu■■ og upplýs-mgakerfu-m, Óeðlilegt að lögfesta rekstur 

ríkisstofnunar á rekstri tölvu- og upplvsingakerfa.
k. annast útgáfu handbókar með reglugerðum á sviði umferðarmála og nánari 

skýringum á ákvæðum þeirra,
1. annast gerð skoðunarhandbókar, og
m. annast önnur verkefni sem Umferðarstofu eru falin samkvæmt ákvæðum laga 

þessara eða ákvörðun ráðherra.
Umferðarstofu er heimilt að fela félögum, samtökum eða stofnunum á sviði umferðarmála 

framkvæmd ákveðinna verkefna sem henni tilheyra samkvæmt reglum sem ráðherra setur í





reglugerð. Þetta gildir þó ekki um valdheimildir Umferðarstoftj til töku ákvarðana um rétt eða 
skyldu manna.

Umferðarstofa skal hafa samvinnu við þá aðila, félög, samtök og stofnanir sem tengjast 
starfsemi hennar.

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um starf og hlutverk Umferðarstofu.

115. gr.
Stjórn og starfslið Umferðarstofu.

Ráðherra skipar framkvæmdastjóra Umferðarstofu til fimm ára í senn.
Framkvæmdastjóri stjómar rekstri Umferðarstofu og gætír þess að stofnunin starfi í 

samræmi við lög og reglugerðir á hverjum tíma,
Framkvæmdastjóri ræður annað starfsfólk stofhunarinnar.

116. gr.
Gjöld sem renna til Umferðarstofu,

Almennt hvatt til íxrundunar á þessari erein. Hvaða þiónustu má umferðarstofa innheimta *-
siald fvrir? Almennt mikil börf ivrir að hvetia lös^iafann að sefa út losfesta eimmms skvr 
ákvœði um gialdtöku fvrir ttttekna tezund þiönustu sem ríkisstofnamr inna a f hendi. Að 
takmarka heimildir ríkisstofnana til innheimtu gialda a f öllu mözulem sein á að tilhevra 
rekstri þeirra sem er á fiárlömm. Gialdtaka ríkisstofnana fvrir sérstæka biónustu er eitt. 
sialdtaka til að reka stofnanir er annað os á ekki að heimila. Miöe barft að ísnmda hvern lið 
vel.

Til Umferðarstofu rennur gjald vegna:
a. skráningar ökutækja.
b. skráningarmerkis,
c. viðurkenningar á gerð,
d. einkamerkis,
e. innheimtu umferðaröryggisgjalds,
f. starfsieyfis og eftirlits með ökuskólum og ökukennurum,
g- umsýslu ökuprófa,
h. eftirlits með skoðunarstofum ökutækja,
i. leyfísveitinga og eftirlits með akstursíþróttasvæðum, aksturskeppnum og ökugerðum,
j- önnur gjöld sem Umferðarstofa innheimtir samkvæmt gjaldskrá sem staðfest er af

ráðherra.
AVið ákvörðun gjalda skv. 1. mgr. skal leggja til grundvallar kostnað vegna launa og 

launatengdra gjalda, aksturs, þjálfunar og endurmenntunar, aðkeyptrar sérfræðiþjónustu, 
húsnæðis, starfsaðstöðu, búnaðar og tækja? stjómunar- og stoðþjónustu og alþjóðlegrar 
samvinnu í þágu umferðar- og umferðaröryggismála auk ferða og uppihalds. Þetta er fráleitt 
ákvæði og full ástæða til að gefa ráðunevtum sem búa til frumvörp fvrírmæli um að hætta að 
setja slik ákvæði í lagafrumvörp. Gialdtaka ríkisstofnana er ekki sjálfsögð. Rikisstofhanir sem 
reknar eru á fiárlögum eiga að starfa innan beirra. Gialdtaka sem bær fá heim ild fvrír á 
einungis að svara beim kostnaði sem sérþiónustan sem beir veita gefur tilefni til. Að búa til 
ákvæði af þessum tosa er óásættanlegt og svnir vel bá bróun sem fær að viðgangast 
gagnrynislítið innan stiórnarráðsins. Fjárhæð gjalda skal taka mið af þeim kostnaði sem 
almennt hlýst af þeirri þjónustu sem Umferðarstofa veitir.

Leggja skal á sérstakt umferðaröryggisgjald er renni til Umferðarstofu, að fjárhæð 400 kr., 
og greiðist það við almenna skoðun ökutækis, skráningu ökutækis og skráningu eigendaskipta 
að ökutækt. Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um innheimtu gjaldsins og um skil þess í 
ríkissjóð.





Sértekjur Umferðarstofu af þjónustu- og verksamningum, svo og af rannsóknastarfsemi og 
þróunarverkefnum, renna óskiptar til hennar.

XX. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

117. gr.
Vmferðarfrœðsla og sértækfrœðsluskylda sveitarfélaga.

Umferðarfræðsla skai fara fram ? leik-, grunn- og framhaldsskólum.
Mennta- og menningarmáJaráðherra ákveður að fenginni umsögn Umferðarstofu nánari 

tilhögun fræðslu skv. 1. mgr. í aðalnámskrá samkvæmt ákvæðum laga um grunnskóla, 
leikskóla og framhaldsskóla.

Sveitarstjórnum ber að fræða almenning um þær sérregiur er gilda á hverjum stað.

118. gr.

Þjóðréttarlegar skuldbindingar á umferðarsviðinu.

Við setningu reglna og reglugerða samkvæmt lögum þessum skal ráðherra á hverjum tíma 
taka mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum á sviði umferðarmála. Miög mikiivægt ákvæði 
sem ber að fagna.

119. gr.
Sameining reglugerða.

Ráðherra getur ákveðið að setja eina almenna reglugerð um umferðarmál þar sem fram 
koma þau fyrirmæli samkvæmt lögum þessum sem setja skal í reglugerð.

120. gr.
Gildistaka,

Lög þessi Öðlast 1. janúar 2011. Falla þá úr gildi umferðariög, nr. 50/1987, með síðari 
breytingum.

Reglugerðir og öii önnur fyrirmæli sem sett hafa verið samkvæmt umferðarlögum, nr. 
50/1987, skulu þó halda giidi sínu, að svo miklu leyti sem þau brjóta ekki í bága við ákvæði 
Iaga þessara, uns nýjar reglugerðir hafa verið gefnar út.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þrátt fyrir a-iið 2. mgr. 55. gr. má veita þeim ökuréttindi sem verða fuiira:
a. 17 ára, á árinu 2011,
b. 17 ára og þriggja mánaða, á árinu 2012,
c. 17 ára og sex mánaða, á árinu 2013,
d. 17 ára og níu mánaða, á árinu 2014.

Ökunám má hefja 12 mánuðum áður.
Þrátt fyrir ákvæði 56. gr. um ökuréttindaflokka gilda ákvæði ákvæði reglugerðar um 

ökuskírteini nr. 501/1997 eða sambæriieg ákvæði um ökuréttindafiokka fram tii 1. janúar 
2013.

Þrátt fyrir ákvæði 58. gr. skal gildistími ökuskirteinis, annars en bráðabirgðaskírteinis, sem 
geflð hefúr verið út fyrir 1. janúar 2013, vera sem hér greinir:

a. Ökuskírteini fyrir A1 -, A-, M-, B-, BE- og T-fiokk giidir þar til skírteinishafi er 
orðinn 70 ára Sama á við um ökuskírteini fyrir C1 -, C-, C1E-, CE-, D1 -, D-, D1E- og DE- 
flokk þegar slík réttindi fylgja eidri ökuréttindum. Ökuskírteini samkvæmt þessum lið skal þó 
endurnýja í síðasta lagi 31. desember 2032. Fari endumýjun þess ekki fram fyrir þann tíma





skal lögreglustjóri afturkalla ökuskírteinið.
b. Ökuskírteini íyrir Cl-, C-, C1E-, CE-, D1 D-, DIE- og DE-flokk og ökuskírteini til 

farþegaflutninga í atvinnuskyni fyrir B-flokk gilda til tíu ára frá útgáfudegi,
c. Ökuskírteini til vöruflutninga í atvinnuskyni fyrir C 1 - og C-flokk og til 

farþegaflutninga í atvinnuskyni fyrir D l- og D-flokk gilda til fímm ára frá útgáfudegi.
XIII. kaflí umferðarlaga, nr. 50/1987, um fébætur og vátryggingu, sbr. 88.-99. gr., heldur 

gildi sínu þar til Alþingi hefur samþykkt sérstök lög um lögmæltar ökutækjatryggingar o.fl.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

I. Inngangurr
Það skiptir máli að láta koma fram að athugasemdir með frumvarpinu og við einstök 
ákvæði eru samin af formanni umferðarlaganefndar og undirrituð minnist þess ekki að 
þær hafí nokkru sinni komið til umræðu í umferðarlaganefnd. Það skiptir máli bví það 
skortir verulega á að athugasemdir með einstökum ákvæðum séu uppivsandi eins og 
athugasemdum er ætlað að vera fvrir löggjafann. Sérstaklega saknar fulltrúi 
Flutningasviðs SVÞ þess að gerð sé arein fvrir mótmælum atvinnubílstióra vorið 
2008. Þau mótmæli skóku íslenskt samfélag um tíma. Ef frumvaroið sem hér um ræðir 
á að ievsa. vanda á grundveili núaldandi laga sktidi maður ætla að það ætti að upplvsa 
löggiafann um hann. Það er ekki gert hér. Frumvarpið er samið fvrir stiórnvöld og ber 
þess merki út um allt. Það er búið til að tíl að levsa vanda stiórnvalda ekki annarra.

Það er mat fulltrúa Flutningasviðs SVÞ að allt of mikiH flvtir hafi verið á skitum þessa 
frumvarps og að stór hluti þess sé nánast óunnin. Það eru ekki vönduð vinnubrögð að 
taka orðrétt ákvæði upp úr núgildandi reglugerðum og skella Ínn í laaatextann. Það er 
til bess eins fallið að löefesta áframhaldandi ófrið t bví starfsumhverfí sem um ræðir.

Lög eiga að vera skvr og trvggja réttaröryggi. Þetta lagafrumvarp er í mörgum 
tilfellum óskvrt og það leiðir tvímælalaust tii skerðingar á réttaröryggi.

Þetta frumvarp með athugasemdum barf að vinna mikiu betur. Stvtta og gera 
skýrara.-

Hinn 1. nóvember 2007 skipaði samgönguráðherra í nefhd um endurskoðun umferðarlaga. I 
nefndina voru skipuð þau Róbert R. Spanó, prófessor við lagadeild Háskóla íslands, sem 
jafinframt var formaður, Birna Hreiðarsdóttir, lögfræðingur í samgönguráðuneyti, Gunnar 
Narfí Gunnarsson, lögfræðingur í dómsmáfaráðuneyti, Jón Haukur Edwald,
Ökukennarafélagi íslands, Karl Ragnars, forstjóri Umferðarstofu, Kolbrún Sævarsdóttir, 
saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara, Ólafur Guðmundsson, Félagi ísienskra 
bifreiðaeigenda, og Signý Sigurðardóttir, Samtökum verslunar og þjónustu.

Samkvæmt erindisbréfi nefhdarinnar var henni falið að taka gildandi umferðarlög, nr. 
50/1987, með sfðari breytingum, til heildarendurskoðunar og semja frumvarp til nýrra 
umferðarlaga á grundvelli tillagna nefhdarinnar. Það er ástæða tii að láta koma iram að í 
upphaflegu erindisbréfi nefndarinnar voru fyrirmæli um að nefndin ætti að aðiaga 
umferðarlögin að íslenskum staðháttum. Það markmið hvarf strax f starfl nefndarinnar, Það 
var fvrst áumferðarbtngi haustið 2008 sem undirrituð hevrði af bví að markmið nefndarinnar 
væri núil stefna. í því augnamiði og með hliðsjón af erindisbréft nefndarinnar hefur við 
endurskoðunina og gerð þessa frumvarps verið lagt til grundvallar að stefha bæri að 
eftirfarandi markmiðum:

ífyrsta lagi að færa gildandi ákvæði til nútímalegra horfs með því að taka mið af reynslu 
síðastliðinna tveggja áratuga og þróun f umferðarmáium.





/  öðru lagi að lagfærð yrðu þau ákvæði í gildandi ákvæðum sem eru óskýr eða haldin 
annmörkum, einkum að teknu tilliti til breytinga á mannvirkjagerð í umferðinni og á 
umferðarmenningunni.

/  þriðja lagi að stuðla að frekari aðlögun umferðarlöggjafar að alþjóðlegum samningum 
um umferðarmál, m.a. með hliðsjón af þeirri þróun sem hefur orðið á alþjóðavettvangi frá 
samningu gildandi laga.

ífjórða lagi að taka til athugunar hvort og þá að hvaða marki gera skuli breytingar á þeirri 
almennu framsetningu gildandi laga að ráðherra sé veitt víðtækt vald til að setja nánarí 
fyrirmæli um einstök atriði í stjómvaldsfyrirmæli og jafnframt að leitast verði við að lögfesta 
í ríkari mæli í umferðarlögunum sjálfum grundvallarefnisreglur á einstökum sviðum. 
Samhliða því verði leítast við að útfæra reglugerðarheimildir ráðherra sem eftir standa með 
heildstæðari og skýrari hætti.

ífimmta lagi lagi að taka til skoðunar og gera tillögur um tilteknar efnisbreytingar á 
ákvæðum gildandi laga, einkum um viðurlög við brotum á umferðarlögum, með það í huga 
að gera þær háttemisreglur sem gilda í umferðinni skilvirkari og að auka varnaðaráhrif þeirra.

Við endurskoðunina og gerð frumvarpsins aflaði nefhdin umfangsmikilla gagna um stöðu 
umferðarmála á íslandi, á Norðurlöndum og í öðrum ríkjum Evrópu. 

þá  átti nefadin^ðlmarga,fundmeð ftilltrúui'n ýmissahagsmunaaðiia á sviði umferðarmála

upplýsingar og til að setja fram ábendingar. Fulltrúi flutningasviðs SVÞ gerir verulegar 
athugasemdir við bessa fulivrðingu. Hvaða sérfræðingar itm umferð voru kallaðir fvrir 
nefndina?

Umferðarlaganefnd skilaði drögum að frumvarpi til umferðarlaga ti! ráðherra með bréfi 
dags. 5. júní 2009. Hér er ekki nefnt einu orði að umferðariaganefndin skilaði ekki 
sameiginiega af sér frumvarpinu. Fulltrúi SVÞ í nefndinni skrífaði ekki upp á þetta frumvarp 
og bað er fuli ástæða til að upplvsa rétt um bað. Frumvarpið var síðan sett á vef ráðuneytisins 
til almennrar umsagnar með fresti til 15. september 2009 til að gera athugasemdir við það. Að 
lokinni vinnu við athugasemdir sem bárust var frumvarpið sett að nýju tíl umsagnar á vef 
ráðuneytisins með fresti til 26. nóvember 2009 og jafnframt sent til ráðuneyta og stofiiana 
sem koma að umferðarmálum til umsagnar.

Fjölmargar athugasemdir bárust við frumvarpið, m.a. frá eftirtöldum eftirtöldum aðííum: 
Sambandi islenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, umhverfis- og samgöngusviði, Vís -  
Vátryggingafélagi íslands, Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum fjármálafyrirtækja, 
sýslumanninum i Borgarfírði, Sambandi ungra sjáífstæðísmanna, rannsóknastofii í lyfja- og 
eiturefnafræði við Háskóla íslands, Landssamtökum hjólreiðamanna. Síóðavinum, 
rannsóknamefnd umferðarslysa, Vinnueftirlitinu, Vegagerðinnni, Umferðarstofu, 
Forvarnahúsi, ÖBÍ ~ öryrkjabandalagi Islands, ökukennarafélaginu, umhverfisráðuneytinu, 
Landssambandi hestamanna, Samtökum atvinnulifsins, Bifhjólasamtökum lýðveldisins 
Sniglunum, Slysavarnafélaginu Landsbjörg, Akureyrarbæ, sýslumanninum á Blönduósi, 
sýslumanninum í Bolungarvík, Samtökum verslunar og þjónustu, Umferðarstofu, lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu, dóms- og 
mannréttindaráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu. Auk þess hafa 
fjölmargir einstaklingar sent inn athugasemdir við frumvarpsdrögin.

Við gerð frumvarpsins hefur verið tekið mið af niðurstöðum nefhdarinnar, svo og 
athugasemdum sem bárust ráðuneytinu, og breytingar gerðar á upphaflegum 
frumvarpsdrögunum til samræmis við framkomnar athugasemdir. Enn fremur hefur orða- og 
hugtakanotkun verðið samræmd i frumvarpinu.

( Formatted: Higtilight

( Formatted: Highlight

f lFormatted: Highlight 

(  Formatted: Font: Bold

II. Helstu breytingar frá gildandi löguni.
Helstu stefnumið frumvarpsins og meginbreytingar frá giidandi umferðarlögum eru





sveitarfélagsvega en eigendur einkavega hafí veghald þeirra.
Ákvæði 2. mgr. er samhijóða 3. mgr. 77. gr. gildandi laga að breyttu breytanda.
í 3. mgr, er lagt til að mæit verði svo fyrir að ráðherra setji nánari ákvæði í reglugerð um 

framkvæmdir á eða við veg, m.a. um gerð öryggisáætiunar og um ábyrgð veghaídara og 
verktaka við að tryggja öryggi á framkvæmdarstað.

Um 87. gr.

Ákvæðið er samhljóða 87. gr. giidandi iaga, en iagt er tií að notað verði orðið „ijósaskilti“ í 
stað „ijósabúnaðar“ i 1. mgr. sem þykir gleggra.

Um XVI. kafla. _________ ________________
Athugasemdir með bessum kafia eru fuliar af rangfærsium og iöggjafinn er hvattur til að ■*........ ( Formatted: L e f t_______________  )

kvnna sér fleiri hliðar máisins en hlið stiórnvaida. Það er aðaiatriði máisins. Að iöggjafínn 
kvnni sér fleiri hiiðar á málum en þá hiið sem fram kemur í þessu frumvarpi -  hiið 
stiórnvaidsins.

í kaflanum er fjallað um hið aimenna vegaeftirlit lögreglu með ástandi, stærð, þyngd og 
hleðsiu ökutækja. Þá er í annan stað að fínna efhisreglur um hið sértæka eftirlit 
Vegagerðarinnar með akstri ökutækja sem eru meira en 3,5 tonn að ieyfðri heildarþyngd.
Vegagerðin hefur frá giidistöku laga 84/2004, um breytingu á umferðarlögum, haft eftirlit 
með aksturs- og hviidartíma ökumanna og notkun ökurita í þvi sambandi, svo og með 
heiidarþyngd og ásþunga ökutækja. Eftirlitið hefur að verulegu leyti farið fram í samvinnu 
við Iögregiuna þegar stöðva þarf ökutækí og taka skýrslur af ökumönnum. Með lögum nr.
66/2006 var þetta eftirlitshlutverk Vegagerðarinnar styrkt frekar, sbr. 68. gr. gildandi laga, 
þannig að stofnunin hefur haft á hendi sérhæft eftirlit með tiiteknum skýrt afmörkuðum 
þáttum. Er gildandi heimiid bundin við eftirlit sem krefst tiltekins búnaðar og þekkingar á 
ökutækjum og flutningum, svo sem vigtun ökutækja, álestur og úrvinnslu gagna úr ökuritum 
og skoðun á firágangi farms og hleðslu.

í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi því er varð að lögum nr. 66/2006, sem fólu í 
sér tilteknar breytingar á giidandi umferðarlögum, er rakið að mikiivægt sé að umferðareftiriit 
á þjóðvegum sé öflugt, ekki síst vegna aukins fjölda ökutækja og aukinna farmflutninga. Það 
er ástæða til að benda löggiafanum á bað hér að vegir eiga aiis staðar í heiminum að þoia 
ákveðinn þunga. Það er þunginn sem siítur veginum fvrst og fremst og eðlisfræðilögmái á 
ísiandi eru ekkert öðruvísi en annars staðar. Víðast er öxuibungi os heiidarbungi á vegum 
takmarkaður. En bað er hvergi i nágrannaiöndunum svo vttað sé laat svo mikið upp úr bví að 
vemda ónvta vegi. Vegi sem aldrei hafa verið byggðir upp með viðunandí burðarboi.
Þungatakmarkanir eru ekki náttúrulögmái og eru víðast iagðar af nema á Islandi. Þær eru 
griðarlega kostnaðarsamar fyrir atvinnustarfsemi i iandinu og sá kostnaður kemur hvergi 
fram. Þó það komi þessu lagafrumvarpi ekki beiniínis við er ástæða til að benda á betta hér 
bar sem sérstakiega er tiitekiö að bað séu miklir hagsmunri að bví að bungatakmarkanir séu 
viitar. en bað eru Íika miklir hagsmunir að bví að vegir séu byggðir upp til að bola ákveðið 
burðarbol eins og alis staðar annars staðar og kerfíð allt á ekki að virka tii bess að viðhaida 
vegum með ónvtu burðarboii. Miklir hagsmunir séu af því að þungatakmarkanir séu virtar. Of 
þungar bifreiðar á vegum geti valdið skemmdum á yfírborði og/eða burðariagi vega. Viðgerð 
geti verið afar kostnaðarsöm og sé því nauðsynlegt að koma í veg fyrir skemmdir með eftirlíti 
með þunga farmflutningabifreiða.

Með frumvarpi þessu er framangreindri iöggjafarstefnu viðhaldið og ieitast við að efla enn 
frekari þátt Vegagerðarinnar í hinu sérhæfða eftirliti sínu með akstri ökutækja sem eru meira 
en 3,5 tonn af leyfðri heiidarþyngd á vegum landsins. Er þá enn horft til þess sem segir i





framangreindum athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 66/2006, að skv. 3, 
gr. tilskipunar 96/96/EB skuli sérhvert aðildarríki taka upp tækniiegt eftirlit á vegum þannig 
að markmiðum 1. gr. verði náð að því er varðar farmflutn ingab i freiðir, sem falla undir 
tilskipunina, með tilliti til innlendra reglna sem eiga við um slík ökutæki samkvæmt tilskípun 
96/96/EB. Ákvæði tilskipunarinnar voru innleidd í íslenskan rétt með reglugerð nr. 680/2002 
sem breyting á reglugerð um skoðun ökutækja, nr. 378/1998. Hagkvæmt sé að eftirlit beinist 
að öllum þeim atriðum sem skoða ber samkvæmt giSdandi reglum þegar ökumaður 
farmflutningabifreiðar hefur sinnt stöðvunarmerki lögreglu eða eftiríitsmanns á vegum úti. Er 
í því sambandi átt við reglur um þungatakmarkanir, aksturs- og hvíldartíma og frágang farms.

Það er Ijóst að gildandi íyrirkomulag, sem lögfest var upphaflega með lögum nr. 84/2004 
og síðan breytt í núverandi horf með lögum nr. 66/2006, sbr. 68. gr. gildandi laga, hefur ekki 
gengið sem skyldi. Fyrir liggur að hið sérhæfða eftirlit Vegagerðarinnar hefur ekki náð 
tilgangi sinum að fullu sökum þess að gildandi lög gera ráð fyrir að öll mál, þar sem grunur 
leikur á um brot á þeim reglum sem Vegagerðinni er ætlað að fylgjast með skv. 68. gr. 
gildandi laga, skuli send lögreglu i hefðbundinn farveg sakamála.

Að þessu virtu er með ákvæðum í þessum kafla frumvarpsins og XVII. kafla um 
stjórnvaldssektir Vegagerðarinnar vegna ýmissa brota Ökumanna sem aka ökutækjum sem eru 
meira en 3,5 tonn að íeyfðri heildarþyngd lagt til að gerð verði su grundvallarbreyting frá 
gildandi lögum að brot á ákvæðum laganna um aksturs- og hvíldartíma ökumanna um stærð, 
heildarþyngd og ásþunga ökutækja, um búnað slfkra ökutækja og um hleðsíu, frágang og 
merkingu farms, að undanskiídum hættulegum farmi, sbr. 78. gr., skuli aímennt séð ekki sæta 
viðurlögum í formi refsinga, þ.e. fjársekta eða fangelsis, heldur varði slík brot 
stjómvaldssektum sem ákveðnar verða af Vegagerðinni í samræmi við eftiríitshlutverk 
hennar samkvæmt þessari grein. Með því er lagt til að refsikennd viðurlög við brotum af 
þessum tagi séu sett í farveg hefðbundinna stjórnsýslumála þar sem upphafleg 
stjómvaldsákvörðun um álagningu stjórnvaldssektar sé tekin hjá Vegagerðinni, en að sú 
ákvörðun sé síðan kæranleg til samgönguráðherra. Er þá horft til þess að brot á umræddum 
reglum eru í eðli sínu byggð á tiltöiulega fastmótuðum og híutlægum reglum. Þessi fuHvrðing 
er beiniínis röng og stenst enga skoðun. Brot á reglugerð um flutning á farmi er háð huglægu 
mati fvrst og fremst. Eftirlit með þeim hætti krefst sérþekkingar og skílnings. Gætt hefur 
tilhneigingar í bá átt af stiómsvsiustofhana umferðarmála að halda að reglur um hleðsiu farms 
geti verið hiutlægar en það er grundvailarmisskiiningur sem bvður upp á misbeitingu valds.
Þá verður talið að almennu réttaröryggi sé viðhaldið Það er ótrúlegt að siá því haldið fram að 
almennu réttaröryggi verði betur viðhaldið með bví að Vegagerðin fái að leggja 
stjórnvaldssektir á einstaklinga. Löggjafínn er hvattur til að spvria atvinnubílstióra beirrar 
spuniingar hvort þeir taki almennt undir bað. með því að Vegagerðinni verður nú víð 
framkvæmd þessara málatil undirbúnings ákvörðun um hvort leggja skuli á stjórnvaldssekt 
að fylga reglum stjórnsýslulaga, nr. 37/ 1993, m.a, um rannsókn mála og um andmælarétt og 
upplýsingarétt aðila máls, ásamt óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar, sbr. 2. mgr. 90. gr. 
frumvarpsins. Má einnig vænta þess að mál af þessu tagi fái með þessu fyrirkomulagi 
skjótvirkari afgreiðslu. Það er eklci að efa að bessi mál munu má skjótvirkari afgreiðsiu og bar 
af leiðandi levsa vanda stiórnvaldsins.

Ekki eru settar fram fleiri athugasemdir skriflega við betta fi'umvarp en það má vera Hóst að 
bað er mat fulltrúa Flutningasviðs í umferðarlaganefnd að betta frumvarp barfnast mjög 
lagfæringar. Gmndvallaratriðum í því barf að brevta til að bað leiði ekki beinlínis til meiri 
ófiriðar en þegar er til staðar á grundvelli núgilandandi laga.

Þá er tryggt að ákvörðun Vegagerðarinnar um álagningu stjómvaldssektar geti hverju sinni 
fengið endurskoðun á grundvelli stjórnsýslukæru hjá viðkomandi ráðuneyti, eins og fyrr




