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Efni: Umsögn um Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með 
síðari breytingum (EES-innleiðing o.fl.), 284. mál.

Undirritaður er framkvæmdastjóri verktakafyrirtkæis sem er með vörubíla í rekstri hefur á 
síðustu árum gert alvarlegar athugasemdir við störf umferðaeftirlits Vegagerðarinnar, nú 
Samgöngustofu.

Meðal þess sem ég hef gert athugasemdir við er að ásþungavogir Vegagerðarinnar hafi ekki 
verið löggiltar þó svo að samkvæmt lögum nr 91/2006 og reglugerð 254/2009 er ljóst að svo 
skuli gera.

Einnig hefur vigtun bifreiða ekki verið framkvæmd að öllu leyti skv leiðbeiningum 
framleiðanda og ljóst er að niðurstaða vigtana hefur í ljölmörgum tilfellum ekki gefið rétta 
niðurstöðu vegna þess.

Þessar athugasemdir mínar hafa átt fullan rétt á sér, þar sem nú hefur umferðareftirlit 
Vegagerðarinnar breytt vinnuaðferðum sínum og hafist handa við að láta löggilda vogirnar.

Skýrslutökur og rannsóknir mála hafa verið í miklum ólestri þar sem eftirlitsmennirnir hafa 
það fyrir venju að taka skýrslu af mönnum sem þeir gruna um brot, í stað þess að kalla til 
lögreglu eins og mælt er fyrir um í 68. grein umferðalaga nr 50/1987. Að lokinni skýrslugerð 
Vegagerðarinnar endurritar lögreglan skýrslurnar orðrétt, án þess að lögreglurannsókn fari 
fram, né að þolandi fái að koma sinni hlið málsins að.

Hugmyndir umferðareftirlitsmanna ganga út á það að auka valdheimildir sínar þannig að þeir 
fái lögregluvald í störfum sínum. Slíkt er óþolandi þar sem vald þeirra snýr ekki að fyrirtæki 
eða eigendum bifreiðanna heldur snýr beint að ökumönnunum sem einstaklingum og sem 
oftast er venjulegur launamaður hjá fyrirtækinu sem á bílinn.

Slík valdatilfærsla hlýtur einnig að kalla á aukið nám t.d. lögreglumenntun.



Einnig er rétt að benda á að umrætt eftirlit yrði mun skilvirkara og faglegra ef það yrði fært til 
lögreglu ásamt því að fjármunir til löggæslu nýttust betur ef þetta er í höndum lögreglu þar 
sem eftirlitið yrði mun víðtækara svo sem með hraðakstri ölvunarakstri og fleiru.

I Ijósi ofanritaðs leggst ég gegn því að gerðar verði breytingar á 2 -  5 mgr 68. grein og 69. 
grein umferðarlaga.
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