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Efni: Ábendingar og athugasemdir varðandi frumvarp til breytinga á umferðarlögum.

Innanríkisráðherra hefur lagt fram frumvarp til breytinga á umferðarlögum, sbr.
(http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=144&mnr=102)
(http://www.althingi.is/altext/144/s/0102.html)

Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu var send umsagnabeiðni um frumvarpið 26.9.2014 
(http://www.althingi.is/dba-bin/umsnr.pl?ltg=144&mnr=102) með frest til 10.10.2014.

Embættið sendir af því tilefni eftirfarandi ábendingar og athugasemdir:

Athugasemdir við frumvarp að umferðarlögum
Mál nr. 102 á 144. löggjafarþingi 2014-2015

Heildarendurskoðun á umferðarlögum hefur verið frestað í bili og nú sett fram frumvarp 
með því brýnasta sem þurfi fram að ganga, líkt og ráðherra sagði í framsöguræðu 
frumvarpsins. Eftirfarandi breytingar er brýnt að nái fram að ganga sem fyrst líkt og 
önnur atriði í frumvarpinu. Enginn ágreiningur ætti að vera um þessar breytingar sem 
stuðla að auknu umferðaröryggi og möguleikum lögreglu og stöðuvarða til þess að taka 
á óæskilegri hegðun í umferðinni. Bæta ætti eftirfarandi atriðum við frumvarpið þar sem 
gerðar eru breytingar á greinum núgildandi laga.

5. gr. breytist þannig:
3. mgr. orðist svo:

Vegfarandi skal án tafar fara eftir fyrirmælum og leiðbeiningum um umferð sem 
lögregla eða sá annar sem ráðherra hefur heimilað að stjórna umferð gefur og gilda þau 
framar fyrirmælum og leiðbeiningum sem gefin eru á annan hátt.

Við bætist ný 4. mgr. sem orðist svo:
Ef ökumaður má ætla að merkjagjöf lögreglu um stöðvun, þar með talin ljós- 

og/eða hljóðmerki, beinist að honum skal hann stöðva ökutæki sitt tafarlaust.

27. gr. Smávægilegar breytingar í viðbót þarf að gera við 1. mgr. 27. gr. þannig að það sé 
líka hægt að setja gjald á vegna lagningar sem veldur óþægindum.

35. gr. breytist þannig:
Við bætist ný 3. mgr. sem orðist svo:

Óheimilt er, án fullnægjandi ástæðu, að aka ökutæki þannig að það missi veggrip, 
þar með talið hliðarskrið og spól.

108. gr. breytist þannig:
a- og b- liðir 1. mgr. orðist svo:
a. ákvæðum 4. mgr. 7. gr. og 1., 2. og 3. mgr. 27. gr.,
b. öllum málsliðum 1. og 2. mgr. 28. gr.,
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Um breytingarnar:

Breytingin á 5. gr. snýst um að lögfesta þá skyldu vegfarenda að hlýða fyrirmælum 
lögreglu. Þessu er m.a. beint að svokölluðum ,,eftirförum" þar sem ökumenn hafa ekki 
stöðvað ökutæki sitt þrátt fyrir merkjagjöf lögreglu og ekið á ofsahraða með tilheyrandi 
hættu í umferðinni. Þessi breyting var áður lögð fram í frumvarpi ráðherra nr. 180 á 141. 
löggjafarþingi.

Breytingin á 35. gr. snýst um að lögfesta skýrt bann við ,,reykspóli" og álíka akstri sem er 
erfitt fyrir lögreglu að takast á við í dag. Þetta ákvæði er tekið úr lögum frá Nýja Sjálandi 
(http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0011/latest/DLM187883.html)

Breytingin á 108. gr. snýst um að fjölga þeim tilfellum þar sem hægt er að beita gjaldi á 
ökutæki sem lagt er ólöglega. Í dag er t.d. ómögulegt fyrir lögreglu að taka á þeim 
málum þar sem ökutæki er lagt öfugt miðað við akstursstefnu eða við brunahana. Í dag 
þarf að sanna hver lagði ökutækinu ólöglega sem er illmögulegt þegar lögregla stendur 
ökumann ekki að verki. Þessi breyting var áður lögð fram í frumvarpi ráðherra nr. 180 á 
141. löggjafarþingi.

Athugasemdir við greinar frumvarpsins:

10. gr. (breyting á 71. gr.)
Í stað þess að gerð séð breyting á leyfilegri hæð barnsins sem má vera í framsæti 
bifreiðar með loftpúða, þá væri mun auðveldara að miða við aldur barnsins líkt og gert 
er í 2. gr. frumvarpsins um breytingu á 41. gr.

Það er mun auðveldara fyrir lögreglu að fá upplýsingar um aldur barnsins heldur en fara 
að mæla hæð barnsins úti á vettvangi í umferðinni. Bæði eru lögreglumenn ekki alltaf 
með málband meðferðis og einnig yrði sú mæling ekki nógu nákvæm til sönnunar.

Virðingarfyllst f.h. embættisins;

Ómar Smári Ármannsson 
aðstoðaryfirlögregluþjónn 
UMFD -  444 1201

Guðbrandur Sigurðsson 
aðalvarðstjóri 
UMFD - 1731
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