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Varðar: Þskj. 943 — 553. mál. Frumvarp til umferðarlaga.

Athugasemdir Frumherja hf.

Frumherji hf. hefur kynnt sér innihald nýs frumvarps Samgönguráðherra til 
umferðarlaga. Fyrirtækið fagnar fram komnu frumvarpi. Það tekur á metnaðarfullan 
hátt á mörgum atriðum sem í núgildandi lögum eru óljós og einnig eru lögin á margan 
hátt aðlöguð tilskipun Evrópusambandsins um ökuréttindi. Það endurspeglar vilja 
Samgönguráðuneytis þess efnis að koma á traustum lagaramma um umferðarmál á 
íslandi.

Frumherji hf. vill þó koma eftirfarandi atriðum á framfæri:

1. í 49. tölulið 3 greinar er skilgreining á ökutæki. Á henni má skilja að vinnuvélar falli 
undir skilgreininguna. í 72. grein er síðan fjallað um skoðun ökutækja og tekið fram 
að þau skulu færð til almennrar skoðunar samkvæmt reglum sem ráðherra setur. 
Skilningur Frumherja hf. á þessari framsetningu er sá að vinnuvél sé flokkuð sem 
skoðunarskylt ökutæki. Lagt er til að lögin kveði skýrar á um við hvaða vinnuvélar er 
átt í þessu samhengi þar sem fyrir liggur að einungis hluti vinnuvéla eru í almennri 
umferð.

2. í a) lið 55. greinar er sagt að veita megi ökuskírteini til aksturs bifreiðar til þeirra 
sem eru fullra 18 ára. Þessi breyting frá núgildandi lögum hefur áhrif á 56. grein um 
skilgreiningu ökuréttindaflokka og leiðir til þess að hækka þarf aldursmörk annarra 
flokka um eitt ár þ.e. 18 í 19 ár.

Frumherji hf. mælir þó með því að í stað þess að færa B-réttindi upp í 18 ár notfæri 
ráðuneytið sér undanþágu í tilskipun 2006/126/EC til að miða áfram við 17 ár, en þó með 
nýjum og ákveðnum skilyrðum á fyrsta ári á hendur þeim sem öðlast B-réttindi í fyrsta sinn.
3. 65. grein kveður á um starfsleyfí ökuskóla. í e) lið er þess getið að ökuskóla sé heimilt að 
framkvæma ökupróf að uppfylltum skilyrðum. Þetta er breyting frá því sem nú er og telur 
Frumherji hana ekki samræmast tilskipun 2006/128/EC. (i IV. viðauka kafla 2.1 e-liður um 
prófdómara: Að prófdómarar í öllum ökuréttindaflokkum „may not be active as a commercial 
driving instructor in a driving school simultaneously.“)
Ofangreind breyting tryggir að mati Frumheija ekki að rofin séu hagsmunatengsl milli þess 
sem kennir og þess sem prófar. Þetta er grundvallaratriði sem ætið er mikilvægt að hafa i 
huga.
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í fhimvarpinu er einungis tekið íram að ökuskólum sé heimilt að framkvæma ökupróf. Af 
þessu má ráða að engum öðrum sé það heimilt, þ.m.t. óháðum aðilum eins og framkvæmdin 
er í dag.
Það er það skoðun Frumherja, af fenginni reynslu, að framkvæmd ökuprófa verði best rekin 
undir ströngum aðhaldskröáim gæðakerfrs til að tryggja gæði við framkvæmd prófanna og 
ekki síður einsleitni í framkvæmd og niðurstöðum þeirra. Gæðakerfið auðveldar einnig 
úrvinnslu gagna, umsýslu og eftirlit með framkvæmd prófanna.

Frumherji hf. er reiðubúinn til þess að veita frekari upplýsingar og skýringar á ofangreindum 
skoðunum sínum ef óskað er.

F.h. Frumheija hf.
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