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Vísað er tii tölvupósts frá nefndasvlði Aiþingis, dags. 30. apríl sl., þar sem óskað er umsagnar um frv.
til laga um ökutækjatryggingar, 733. mál.
Samband íslenskra sveitarfélaga vísar til umsagnar sem send var Aiþingi vegna sama máls á 139.
löggjafarþingi, sbr. meðfyigjandi viðhengi. Þess er jafnframt vinsamlega óskað að fulltrúar
sambandsins og Félags slökkviliðsstjóra fái tækifæri tii að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum á fundi
efnahags- og viðskiptanefndar.
F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Guðjón Bragason
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Umsögn um frv. til laga um ökutækjatryggingar, 7 1 1 . mál

Vtsað er til töivubréfs frá nefndasviði Alþingis, dags. 12. maí, þar sem óskað
var umsagnar Sambands ísienskra sveitarféíaga um ofangreint frumvarp.
Um síðastliðin áramót tók gíidi breyting á lögum um hrunavarnir, nr.
75/2000, þar sem lögfest var það nýmæli að björgun á fastklemmdu fóiki úr
bifreiðum með sérhæfðum björgunarbúnaði skuii vera eitt af iögbundnum
verkefnum sveítarfélaga. Árlegur rekstrarkostnaður sveitarféiaga á slíkum
björgunarbúnaði (klippubúnaðí) er áætlaður u.þ.b. 90 m.kr. en að auki var í
kostnaðarumsögn umhverfisráðuneytísins gert ráð fyrir stofnkostnaði vegna
þjáifunar og búnaðar, að fjárhæð ca. 500-600 m.kr.
Auk aðstoðar með klippubúnaði er algengt að siökkviiið sveitarfélags aðstoði
lögreglu á vettvangi við umferðarstjórnun og hreinsun á vettvangi, einkum
hvað varðar hreinsun á olfu og glerbrotum af yfirborði vegar. Kostnaður
sveitarfélaga við alvarieg umferðaróhöpp vegna siíkrar aðstoðar getur hlaupið
á hundruðum þúsunda. Sveitarfélög hafa í mörgum tilvikum sent
tryggingafélögum æikníng vegna umferðaróhappa en heimtur hafa verið
misjafnar. Ef aðstoð er hins vegar veitt af einkaaðila, t.d. við að fjarlægja
ökutæki af vettvangi, greiða tryggingarfélögin ávallt þann kostnað sem af
hlýst.
Samband íslenskra sveitarfélaga beinir þeim eindregnu tilmælum til
viðskiptanefndar að nefndin ræði sérstaklega í tengslum við ákvæði 4. og 5.
gr. frumvarpsíns/ hver eigi að vera ábyrgö tryggingafélaga á greiðslu
kostnaðar við aðkomu slökkviliða að umferðaróhoppum. Af hálfu
sveitarféiaga er byggt á því sjónarmiði að ef nauðsynlegt er að veita slíka
aðstoð beri að feíla kostnað af þeim sökum undir vátryggingu viðkomandi
ökutækis eða eftir atvikum vátryggingu ökutækis tjónvalds. Að áliti
sambandsins er hér um að ræða tjón í skilníngi umræddra frumvarpsgreina en
f Ijósi fenginnar reynslu er eðiilegt að hnykkt verði frekar á því f lögum.
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