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Varðar þingskjal nr. 214 í máli 197, vörugjald af ökutækjum, eidsneyti o.fl.

Kæru Alþingismenn

Ég vil koma fram athugasemd varðandi frumvarp um vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti o.fl. Ég vil 
gera athugsemd við það að lögreglubifreiðar eru ekki undanþegnar vörugjöldum.

í frumvarpinu eru tilgreíndir þeir flokkar af ökutækjum sem njóta undanþágu frá vörugjöldum. í 2. gr. 
frumvarpsins er fjallað um hvernig 4.gr. laganna skuli orðast. Þar eru svo talin upp þau ökutæki sem 
skulu vera undanþegin vörugjöldum. Ekkert er minnst á lögreglubifreiðar en taldar eru upp 
slökkvibifreiðar, sjúkrabífreiðar og ökutæki sem ætluð eru fyrir starfsemi björgunarsveita. Allt eru 
þetta viðbragðsaðilar sem bregðast við óhöppum, slysum, björgun fólks, eldsvoðum og ýmsum 
náttúruhamförum. Undantekningalítið er lögregla kölluð til í þeim málum sem þessir aðilar sinna og 
koma á vettvang og sjá svo um framhald málsins ef þörf er á frekari rannsókn eða skoðun.

Að mínu mati situr því lögreglan ekki við sama borð og aðrir viðbragðsaðilar sem lögreglan vinnur 
með. Eðlilegt væri því að vörugjöld væru einnig felld niður af lögreglubifreiðum.

Það er því von mín bætt verði við 4.gr laganna að lögreglubifreiðar verði undanþegnar vörugjöldum.

Lögreglubifreiðar eru vinnuumhverfi lögreglumanna og má segja að lögreglubifreiðin sé skrifstofa 
hins almenna lögreglumanns. Mikilvægt er því að lögreglubifreiðar séu búnar þannig að 
lögreglumenn geti verið þar löngum stundum. Hinn almenni lögreglumaður ver meirihluta af 
vinnutíma sínum í lögreglubifreiðum.

Persónuleg skoðun mín er sú að í gegnum tíðina hafa verið keyptar bifreiðategundir sem á engan hátt 
henta lögreglu. Þar hefur komið til að þær bifreiðategundir hafa verið ódýrari í innkaupum. Þegar 
þessar bifreiðategundir hafa svo komið til notkunar hafa lögreglumenn kvartað undan slæmum 
aðbúnaði og dæmi eru um að lögreglumenn hafi kvartað undan bakverkjum eftir að hafa notað 
sumar bifreiðategundir. Með því að fella niður vörugjöld af lögreglubifreiðum mun aukast svigrúm 
lögreglu til þessa að kaupa þær bifreiðarsem henta best.

Bílamiðstöð lögreglunnar kaupir inn lögreglubifreiðar og leigir svo lögreglubifreiðarnar til 
embættanna. Leiguverð fer eftir stofnkostnaði lögreglubifreiðarinnar og því getur munað miklu um 
það hvorttil komi vörugjöld eða ekki. Rekstrarkostnaður á lögreglubifreiðum er því oft stór hluti af 
rekstrarkostnaði embættanna. Undanfarið hafa lögregluembætti verið að skila inn lögreglubifreiðum 
til bílamiðstöðvar lögreglunnar vegna sparnaðar og spilar þar inn í hátt leiguverð á lögreglubifreiðum.



Undirritaður er nú varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað í 13 ár í 
lögregiunni. Ég hef í störfum mínum sem varðstjóri m.a haft það hlutverk að vera í samskiptum við 
bílamiðstöð lögreglunnar varðandi daglega umhirðu og viðhald lögreglubifreiða. Einnig er ég einn af 
þeim sem sér um að þjáifa iögreglumennn í akstri með forgangi. Ég hef því nokkra reynslu af notkun 
lögreglubifreiða af hinum ýmsu bifreiðategundum. Með því að fella niður vörugjöld af 
lögreglubifreiðum er stigið stórt skref í því að bæta vinnuumhverfi lögreglumanna þar sem auknar 
líkur eru á því að hægt verði að kaupa þær bifreiðategundir sem henti lögreglu best hverju sinni.

Hagsmunir mínir í þessu máli eru að vonast til þess að vinnuumhverfi mitt, þ.e lögreglubifreiðar, verði 
betra ef iögregla getur keypt inn betri lögreglubifreiðar án þess að vörugjöld stýri eða hafí áhrif á 
hvaða bifreiðategundir verða keyptar.

Athugasemd þessi er send inn af eigin frumkvæði og í nafni undirritaðs og því ekki á vegum lögreglu.
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