
Alþingi

Kirkjustræti 
101 Reykjavík

Reykjavík, 15. nóvember 2018 
Tilv.: 1811037/V H V

Efni: 219. m ál til um sagnar frá nefndasviði A lþingis - Frum varp til um ferðarlaga

Samgöngustofa vísar til erindis frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, frá 1. 
nóvember 2018, þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til 
umferðarlaga, 219. mál.

Samgöngustofa þakkar fyrir tækifærið til að koma nokkrum efnislegum athugasemdum 
á framfæri við þingnefndina. Um er að ræða sjónarmið sérfræðinga stofnunarinnar, í 
tæknideild ökutækja, ökunáms- og leyfisveitingadeild og öryggis- og fræðsludeild. Sjá 
nánar fylgiskjöl I og II með bréfí þessu.

Helstu sjónarmið sérfræðinga í tæknideild ökutækja og öryggis- og fræðsludeild eru 
listuð hér að neðan. Sjá nánari athugasemdir tæknideildar ökutækja í fylgiskjali I og 
athugasemdir frá ökunáms og leyfisveitingadeild í fylgiskjali II.

1. Sam antekt á athugasem dum  frá tæ knideild  ökutæ kja (sjá nánar í 
fylgiskjali I)

I frumvarpinu er nokkuð um að ákvæði reglugerða hafí verið færð inn í 
frumvarpsákvæðin. Þetta á til dæmis við um 74. gr. frumvarpsins um skoðun ökutækis, 
og álagningu og innheimtu vanrækslugjalds.

Samgöngustofa vinnur nú að því að innleiða ákvæði Evróputilskipunar 2014/45 
efnislega inn í reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja. Sú tilskipun felur meðal 
annars í sér breytingar á ákvæðum reglugerðar um skoðun ökutækja er varða tímalengd 
milli skoðana á ökutækjum og hvenær vanrækslugjald verður lagt á. Þegar vinnu við 
innleiðingu tilskipunarinnar verður lokið mun ákvæði 74. gr., verði frumvarpið 
samþykkt sem lög, vera í mótsögn við ákvæði reglugerðar um skoðun ökutækja að því 
er varðar þann tíma sem líða má milli skoðana og hvenær vanrækslugjald verður lagt á. 
Þá mun geta liðið lengri tími milli skoðana samkvæmt umferðarlögum en samkvæmt 
ákvæðum reglugerðar nr. 8/2009 þegar efnislegri innleiðingu tilskipunarinnar verður 
lokið.

Bent er á þörf á að leiðrétta villur í frumvarpinu t.d. í skilgreiningum 3. gr.:

- 42. tl. Vörubifreið. Samkvæmt skilgreiningu í frumvarpi er miðað við að
vörubifreið sé að hámarki fyrir 6 farþega. í tilskipun 2008/46/EB sem hefur
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verið innleidd hér á landi er miðað við 8 farþega. Það er einnig gert í öðrum 
ákvæðum um vörubifreiðar.
8. tl. (b) bifreið á beltum, þyngdarskilgreining ekki í samræmi við ákvæði 
tilskipunar 2008/46/EB.
10. tl. (b) eftirvagn. Nauðsynlegt er að lagfæra orðalag skilgreiningarinnar 
þannig að skýrt sé hvaða tegundir falli undir sbr. skýringu í fylgiskjali I.

Þá eru lagðar til fleiri breytingar og lagfæringar en hér eru taldar, sjá nánar fylgiskjal I.

2. A thugasem dir frá öryggis- og fræ ðslodeild

Samgöngustofa bendir á að nauðsynlegt er að skýrlega sé kveðið á um í umferðarlögum 
að óheimilt sé að aka með standandi farþega í hópferðarbílum í dreyfbýli þar sem 
hámarkshraði fer yfír 80 km/klst.

3. A thugasem dir frá ökumáms- og leyfisveitingadeild

Sjá fylgiskjal II

Þrátt fyrir framangreint vill Samgöngustofa koma því á framfæri að stofnunin fagnar 
heildarendurskoðun umferðarlaga og mörgum atriðum sem koma fram í frumvarpinu 
sem er breyting til batnaðar. Engu að síður vill stofnunin koma að þeim athugasemdum 
sem að framangreinir og nánar er lýst í fylgiskjölum I og II.

Virðingarfyllst. 
f.h. Samgöngustofu

Einar Örn Héðinsson 
framkvæmdastjóri farsviðs lögfræðingur

Fylgiskjal I: Athugasemdir frá tæknideild ökutækja.
Fylgiskjal II: Athugasemdir frá ökunáms- og Jeyfisveitingadeild Samgöngustofu



Umsögn tæknideildar ökutækja hjá 
Samgöngustofu vegna frumvarps nýrra 

umferðarlaga, 219. mál

Grein laga Núverandi orðalag Nýtt orðalag Skýringar
3.gr. 7. Bifhjól: Vélknúið ökutæki 

sem ekki telst bifreið, 
dráttarvél eða torfærutæki og 
er aðallega ætlað til farþega- 
eða farmflutninga, á tveimur 
hjólum, með eða án 
hliðarvagns, eða á þremur eða 
fleiri hjólum með sprengirými 
yfir 50 sm3 sé það búið 
brunahreyfli og hannað til 
hraðari aksturs en 45 km á klst.

7. Bifhjól: Vélknúið 
ökutæki sem ekki telst bifreið, 
dráttarvél eða torfærutæki og 
er aðallega ætlað til farþega- 
eða farmflutninga, á tveimur 
hjólum, með eða án 
hliðarvagns, eða á þremur eða 
fleiri hjólum með sprengirými 
yfir 50 sm3 sé það búið 
brunahreyfli sé það búið 
brunahreyfli eða samfellt 
hámarksafl sem er yfir 4 kW sé 
það búið rafhreyfli, og hannað 
til hraðari aksturs en 45 km á 
klst.

Bæta við í skilgreiningu kW- 
tölu vegna rafmagnsbifhjóla. 
Þar sem nýir orkugjafar eru að 
verða algengari er mikilvægt 
að það sé sett inn kW vegna 
rafhreyfils. Létt bifhjól er nú 
þegar skilgreint með 
hámarksafl 4kW eða minna og 
kemur þetta í beinu framhaldi 
af því.

3.gr. 8. Bifreið:
a. Vélknúið 

ökutæki sem aðallega er ætlað 
til farþega- eða farmflutninga, 
og eftir atvikum til að draga 
annað ökutæki, yfir 400 kg að 
eigin þyngd, án rafgeyma sé 
það rafknúið, og er hannað til 
hraðari aksturs en 30 km á klst. 
eða aka má svo hratt án 
verulegra breytinga.

b. Vélknúið 
ökutæki sem aðallega er ætlað 
til farþega- eða farmflutninga 
og/eða til að draga annað 
ökutæki, er búið beltum og 
eftir atvikum
stýrimeiðum/stýrihjólum og er 
400 kg að eigin þyngd eða 
meira.

8. Bifreið:
a. Vélknúið 

ökutæki á fjórum hjólum eða 
fleirum sem aðallega er ætlað 
til farþega- eða farmflutninga, 
og eftir atvikum til að draga 
annað ökutæki, yfir 400 kg að 
eigin þyngd, án rafgeyma sé 
það rafknúið, og er hannað til 
hraðari aksturs en 25 km á klst. 
eða aka má svo hratt án 
verulegra breytinga.

b. Vélknúið 
ökutæki sem aðallega er ætlað 
til farþega- eða farmflutninga 
og/eða til að draga annað 
ökutæki, er búið beltum og 
eftir atvikum
stýrimeiðum/stýrihjólum og er 
yfir 400 kg að eigin þyngd.

Skv. skilgreiningu vélknúins 
ökutækis í 2007/46/EU er það 
með að lágmarki fjögur hjól og 
hannað til hraðari aksturs en 
25km/klst. Eðlilegt er að miða 
við 25km/klst. sem er í beinu 
framhaldi af skilgreiningu 
reiðhjóls (sérstaklega c-liðar) 
sem er með 25km/klst. 
hámarkshraða.

b) liður: Mikilvægt að 
samræma orðalag við a) lið, 
þ.e. að báðir liðirnir fjalli um 
yfir 400kg.

3.gr. 10. Eftirvagn:

b. eftirvagn sem 
búinn er áfestum vélum og 
tækjum,

10. Eftirvagn:

b. eftirvagn sem 
búinn er áfestum vélum og 
tækjum og er ekki ætlaður til 
farþega- og vöruflutninga,

Eins og framkvæmdin er í dag 
þá flokkast vinnuskúrar, 
matarvagnar, söluvagnar o.þ.h. 
sem tengitæki og er ekki 
skráningarskyld.
Bætt við skilgreiningu b) liðar 
til að taka af þann vafa hvar 
þessi tæki flokkast.

3.gr. 29. Reiðhjól:

b. Hjól með stig- 
eða sveifarbúnaði, búið 
rafknúinni hjálparvél þar sem

29. Reiðhjól:

b. Ökutæki með 
stig- eða sveifarbúnaði, búið 
rafknúinni hjálparvél þar sem

Nota ökutæki einnig í b) lið 
greinarinnar. Ekki er skilgreint 
hvað „hjól" er. Gott að 
samræma orðalag alls staðar í 
frumvarpinu og nota



samfellt hámarksafl er allt að 
0,25 kW og afköstin minnka 
smám saman og stöðvast alveg 
þegar hjólið hefur náð 
hraðanum 25 km á klst. eða 
fyrr ef hjólreiðamaðurinn 
hættir að stíga hjólið.

samfellt hámarksafl er allt að 
0,25 kW og afköstin minnka 
smám saman og stöðvast alveg 
þegar ökutækið hefur náð 
hraðanum 25 km á klst. eða 
fyrr ef einstaklingur hættir 
ástigi.

„einstaklingur" í staðinn fyrir 
„maður".

3.gr. 41. Vinnuvél:

b. Vélknúið 
ökutæki sem aðallega er ætlað 
til farþega- eða farmflutninga 
eða til að draga annað 
ökutæki, er á hjólum og er eigi 
hannað til hraðari aksturs en 
30 km á klst.

c. Vélknúið 
ökutæki sem stjórnað er af 
gangandi manni.

41. Vinnuvél:

b. Vélknúið 
ökutæki sem aðallega er ætlað 
til farþega- eða farmflutninga 
eða til að draga annað 
ökutæki, er á hjólum og er eigi 
hannað til hraðari aksturs en 
25 km á klst.

c. Vélknúið 
ökutæki sem stjórnað er af 
gangandi einstaklingi.

b)-liður. Breyting úr 30km/klst. 
í 25km/klst. sbr. sambærilega 
breytingu á skilgreiningu 
bifreiðar.
Gott að samræma orðalag alls 
staðar í frumvarpinu og nota 
„einstaklingur" í staðinn fyrir 
„maður".

3.gr. 42. Vörubifreið: Bifreið 
sem aðallega er ætluð til 
farmflutninga, er með leyfða 
heildarþyngd meiri en 3,5 tonn 
og er að hámarki fyrir sex 
farþega. Sama gildir um 
flutningabifreið.

42. Vörubifreið: Bifreið 
sem aðallega er ætluð til 
farmflutninga, er með leyfða 
heildarþyngd meiri en 3,5 tonn 
og er að hámarki fyrir átta 
farþega.

Mjög mikilvægt að breyta 
þessu. Skv. 2008/46/EU og 
öllum skilgreiningum sem snúa 
að ökutækjum geta 
vörubifreiðar verið með allt að 
átta farþega. Fjarlæg'a „Sama 
gildir um flutningabifreið." þar 
sem skilgreiningin á 
flutningabifreið er óljós skv. 
almennum
ökutækjaskilgreiningum.

34. gr. 34. gr. Ljósanotkun.

Við akstur vélknúins 
ökutækis skulu lögboðin 
ökuljós ávallt vera tendruð.

Við akstur annarra ökutækja 
en vélknúinna, s.s. reiðhjóla, 
skulu lögboðin ljós vera 
tendruð í rökkri, myrkri eða 
ljósaskiptum og þegar birta er 
vegna veðurs eða af öðrum 
ástæðum ófullnægjandi, hvort 
heldur er til að ökumaður sjái 
nægilega vel fram á veginn eða 
til að aðrir vegfarendur sjái 
ökutækið.

Nota skal lágan ljósgeisla 
þegar ekki er skylt eða heimilt 
að nota háan ljósgeisla.

34. gr. Ljósanotkun.

Við akstur vélknúins 
ökutækis skulu ökuljós ávallt 
vera tendruð.

Við akstur annarra ökutækja 
en vélknúinna, s.s. reiðhjóla, 
skulu framvísandi hvít eða gul, 
og afturvísandi rauð ljós vera 
tendruð í rökkri, myrkri eða 
ljósaskiptum og þegar birta er 
vegna veðurs eða af öðrum 
ástæðum ófullnægjandi, hvort 
heldur er til að ökumaður sjái 
nægilega vel fram á veginn eða 
til að aðrir vegfarendur sjái 
ökutækið.

Nota skal lágan ljósgeisla 
þegar ekki er skylt eða heimilt 
að nota háan ljósgeisla eða 
dagljós.

Nota orðalag úr skilgreiningu á 
ökuljósum í 3. gr. Þar er talað 
um að ökuljós séu lögboðin 
ljós.

Reiðhjól geta verið vélknúin 
sbr. skilgreiningu c) liðar á 
reiðhjóli.

Lögboðin fellt út. Hvergi er 
skilgreint hvað hvað lögboðin 
ljós eru. Skilgreina hvaða ljós 
er verið að tala um og hvaða 
lit.

35.gr. 35. gr. Hættuljós og 
viðvörunarþríhyrningar.

Ef nokkur kostur er skulu 
hættuljós vera tendruð ef 
ökutæki stöðvast eða því er 
lagt af óviðráðanlegum 
orsökum á akbraut og skulu 
önnur ljós ekki vera tendruð. Í

35. gr. Hættuljós og 
viðvörunarbúnaður.

Ef nokkur kostur er skulu 
hættuljós vera tendruð ef 
ökutæki stöðvast eða því er 
lagt af óviðráðanlegum 
orsökum á akbraut og skulu 
önnur ljós ekki vera tendruð. Í

Öryggisvesti er ódýr og mjög 
góður búnaður, og er ekki 
síður mikilvægur þegar fara 
þarf úr ökutæki, hvort sem er 
til að setja upp
viðvörunarþríhyrning eða gera 
við ökutækið. Algengt er orðið 
að Evrópuríki séu að gera þetta 
að kröfu í öllum bifreiðum



slíkum aðstæðum skal ávallt 
setja upp
viðvörunarþríhyrning.

slíkum aðstæðum skal ávallt 
setja upp viðvörunarþríhyrning 
og nota skal við öryggisvesti.

(ekki öðrum ökutækjum) og 
hefur t.d. Frakkland hefur haft 
þetta sem skyldu í langan tíma. 
Lagt er til að eitt vesti sé í 
hverri bifreið.

48. gr. 48. gr. Veikindi, áfengisáhrif 
o.fl.

Eigi má fela manni í því 
ástandi sem um ræðir í 2. mgr. 
stjórn ökutækis.

48. gr. Veikindi, áfengisáhrif 
o.fl.

Eigi má fela einstaklingi í því 
ástandi sem um ræðir í 2. mgr. 
stjórn ökutækis.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".

49.gr. 49. gr. Bann við ölvunarakstri.

Ekki má fela manni í því 
ástandi sem að framan greinir 
stjórn ökutækis.

49. gr. Bann við ölvunarakstri.

Ekki má fela einstaklingi í 
því ástandi sem að framan 
greinir stjórn ökutækis.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".

50. gr. 50. gr. Bann við akstri undir 
áhrifum ávana- og fíkniefna.

Eigi má fela manni sem er 
undir áhrifum ávana- og 
fíkniefna skv. 1. mgr. stjórn 
ökutækis.

50. gr. Bann við akstri undir 
áhrifum ávana- og fíkniefna.

Eigi má fela einstaklingi sem 
er undir áhrifum ávana- og 
fíkniefna skv. 1. mgr. stjórn 
ökutækis.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".

51. gr. 51. gr. Tilkynningarskylda 
vegna gruns um ölvunarakstur 
o.fl.

Þegar maður hefur neytt 
áfengis á veitingastað og 
veitingamaður eða starfsmenn 
hans vita eða hafa ástæðu til 
að ætla að hann sé stjórnandi 
ökutækis og að hann sé vegna 
áfengisneyslu ekki fær um að 
stjórna ökutækinu örugglega 
ber þeim að reyna að hindra 
hlutaðeigandi í því að aka 
ökutækinu með því meðal 
annars að gera lögreglunni 
viðvart.

51. gr. Tilkynningarskylda 
vegna gruns um ölvunarakstur 
o.fl.

Þegar einstaklingur hefur 
neytt áfengis á veitingastað og 
veitingamaður eða starfsfólk 
hans vita eða hafa ástæðu til 
að ætla að viðkomandi sé 
stjórnandi ökutækis og að 
viðkomandi sé vegna 
áfengisneyslu ekki fær um að 
stjórna ökutækinu örugglega 
ber þeim að reyna að hindra 
hlutaðeigandi í því að aka 
ökutækinu með því meðal 
annars að gera lögreglunni 
viðvart.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".

X. kafli X. KAFLI-Aksturs- og hvíldartími 
ökumanna í farþega- og 
farmflutningum 
þungra ökutækja í 
atvinnuskyni.

X. KAFLI-Aksturs- og hvíldartími 
ökumanna í farþega- og 
farmflutningum í atvinnuskyni 
á ökutækjum yfir 3,5 tonnum 
að heildarþyngd.

Hvergi skilgreint hvað þung 
ökutæki eru. Nota orðalagið úr 
54.gr.

59. gr. 59. gr. Skilyrði til að mega 
stjórna ökutæki.

Ráðherra getur sett reglur um 
að veita megi fötluðum manni 
ökuskírteini til að mega stjórna 
hægfara vélknúnu ökutæki 
sem er sérstaklega hannað 
fyrir fatlað fólk.

59. gr. Skilyrði til að mega 
stjórna ökutæki.

Ráðherra getur sett reglur um 
að veita megi fötluðum 
einstaklingi ökuskírteini til að 
mega stjórna hægfara 
vélknúnu ökutæki sem er 
sérstaklega hannað fyrir fatlað 
fólk.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".

68. gr. 68. gr. Kennsluakstur. 
Kennsluakstur á bifreið má því 
aðeins fara fram að hjá

68. gr. Kennsluakstur. 
Kennsluakstur á bifreið má því 
aðeins fara fram að hjá

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".



nemanda sitji ökukennari sem 
uppfyllir ákvæði 65. gr. sem þá 
telst stjórnandi bifreiðarinnar. 
Nemandi telst þó stjórnandi 
við prófakstur. Nú óskar maður 
sem hefur ökuskírteini eftir að 
æfa sig í akstri á ný í 
viðurkenndri kennslubifreið hjá 
ökukennara og telst þá 
ökukennari stjórnandi 
bifreiðarinnar. Ákvæði 48.-50. 
og 52. gr. eiga þó ávallt einnig 
við um nemandann.

nemanda sitji ökukennari sem 
uppfyllir ákvæði 65. gr. sem þá 
telst stjórnandi bifreiðarinnar. 
Nemandi telst þó stjórnandi 
við prófakstur. Nú óskar 
einstaklingur sem hefur 
ökuskírteini eftir að æfa sig í 
akstri á ný í viðurkenndri 
kennslubifreið hjá ökukennara 
og telst þá ökukennari 
stjórnandi bifreiðarinnar. 
Ákvæði 48.-50. og 52. gr. eiga 
þó ávallt einnig við um 
nemandann.

72. gr. 72. gr. Skráning.
Eigandi (umráðamaður) 

vélknúins ökutækis ber ábyrgð 
á skráningu þess í 
ökutækjaskrá og að 
skráningarmerki sé sett á það 
áður en það er tekið í notkun. 
Sama á við um eftirvagn 
vélknúins ökutækis. 
Undanþegin skráningarskyldu 
eru létt bifhjól í flokki I.

72. gr. Skráning.
Eigandi (umráðamaður) 

vélknúins ökutækis ber ábyrgð 
á skráningu þess í 
ökutækjaskrá og að 
skráningarmerki sé sett á það 
áður en það er tekið í notkun. 
Sama á við um eftirvagn 
vélknúins ökutækis.

Fella á brott: „Undanþegin 
skráningarskyldu eru létt 
bifhjól í flokki I." Upptalning 
skráningarskyldra ökutækja er 
fjallað í reglugerð um 
skráningu ökutækja og 
einkennilegt fjalla um létt 
bifhjól í flokki I hér.

74. gr. 74. gr. Skoðun ökutækis og 
álagning og innheimta 
vanrækslugjalds.

Ökutæki, skráð hér á landi, 
sbr. 1. mgr. 72. gr., skal færa til 
reglubundinnar almennrar 
skoðunar (aðalskoðunar) í 
samræmi við reglur sem 
ráðherra setur á grundvelli 3. 
mgr. Ákvæðið gildir þó ekki um 
dráttarvélar, létt bifhjól í flokki 
I, torfærutæki og vinnuvélar.

Hafi eigandi (umráðamaður) 
ökutækis ekki fært ökutæki til 
skoðunar innan tilgreindra 
tímamarka skal greiða sérstakt 
vanrækslugjald er rennur í 
ríkissjóð í eftirfarandi tilvikum:

a. ökutæki hefur ekki 
verið fært til aðalskoðunar fyrir 
lok annars mánaðar frá því er 
ökutækið skyldi fært til 
aðalskoðunar,

b. ökutæki hefur ekki 
verið fært til endurskoðunar 
þegar liðinn er mánuður frá 
lokum þess mánaðar er 
ökutækið skyldi fært til 
endurskoðunar, og

c. ökutæki hefur ekki 
verið fært til skoðunar þegar 
liðinn er mánuður frá því að 
skráningarmerki hafði verið 
afhent tímabundið til þess að 
færa mætti ökutækið til 
skoðunar.

74. gr. Skoðun ökutækis og 
álagning og innheimta 
vanrækslugjalds.

Ökutæki, skráð hér á landi, 
sbr. 1. mgr. 72. gr., skal færa til 
reglubundinnar almennrar 
skoðunar (aðalskoðunar) í 
samræmi við reglur sem 
ráðherra setur á grundvelli 3. 
mgr.

Fjárhæð vanrækslugjalds 
skal ákveðin af ráðherra í 
reglugerð, en hún skal að 
hámarki vera 100.000 kr. 
Breyta má fjárhæð gjaldsins til 
samræmis við almennar 
breytingar á verðlagi. Ráðherra 
er heimilt að ákveða 
mismunandi fjárhæð 
vanrækslugjalds eftir flokkum 
ökutækja.

Fella á brott: „Ákvæðið gildir 
þó ekki um dráttarvélar, létt 
bifhjól í flokki I, torfærutæki og 
vinnuvélar."
Mikilvægt er að binda ekki 
skoðunarskyldu mismunandi 
ökutækjaflokka í umferðarlög, 
heldur að fjalla um það 
reglugerðum. Samgöngustofa 
telur sérstaklega varhugavert 
að undanskilja dráttarvélar frá 
ákvæði um reglubundna 
skoðun. Hefur stofnunin lagt til 
að stórar dráttarvélar 
(Evrópuflokkur T5 skv. 
núverandi skilgreiningu) sem 
samsvara vörubifreiðum í 
stærð og eru nær einungis 
notaðar til að draga önnur 
ökutæki, verði 
skoðunarskyldar. Í reglugerð 
167/2013/EB sem hefur verið 
innleidd hér á landi, er fjallað 
um mismunandi tegundir 
dráttavéla og eru þær orðnar 
mjög frábrugðnar þeim sem 
almennt hefur talist til 
dráttavéla. Þær geta litið út 
eins og torfærutæki (fjórhjól) 
eða þungt bifhjól (götuskráð 
fjórhjól) og eru þungu bifhjólin 
skoðunarskyld, en geta líka 
verið á stærð við svið stóra 
dráttarbifreið (vörubifreið), 
dregið allt að 40 tonnum og 
komist allt að 80 km/klst.



Fjárhæð vanrækslugjalds 
skal ákveðin af ráðherra í 
reglugerð, en hún skal að 
hámarki vera 100.000 kr. 
Breyta má fjárhæð gjaldsins til 
samræmis við almennar 
breytingar á verðlagi. Ráðherra 
er heimilt að ákveða 
mismunandi fjárhæð 
vanrækslugjalds eftir flokkum 
ökutækja. Sé ökutæki fært til 
skoðunar, eftir atvikum 
aðalskoðunar eða 
endurskoðunar, eða 
skráningarmerki þess afhent 
skoðunarstöð innan mánaðar 
frá því að vanrækslugjald var 
lagt á lækkar gjaldið um 50%. 
Sé ökutæki afskráð innan 
tveggja mánaða frá álagningu 
gjaldsins skal fella álagninguna 
niður. ...

Fella á brott:
„Hafi eigandi (umráðamaður) 
ökutækis ekki fært ökutæki til 
skoðunar innan tilgreindra 
tímamarka skal greiða sérstakt 
vanrækslugjald er rennur í 
ríkissjóð í eftirfarandi tilvikum:

a. ökutæki hefur ekki 
verið fært til aðalskoðunar fyrir 
lok annars mánaðar frá því er 
ökutækið skyldi fært til 
aðalskoðunar,

b. ökutæki hefur ekki 
verið fært til endurskoðunar 
þegar liðinn er mánuður frá 
lokum þess mánaðar er 
ökutækið skyldi fært til 
endurskoðunar, og

c. ökutæki hefur ekki 
verið fært til skoðunar þegar 
liðinn er mánuður frá því að 
skráningarmerki hafði verið 
afhent tímabundið til þess að 
færa mætti ökutækið til 
skoðunar."

Það á ekki að tilgreina fresti í 
umferðarlögunum enda er 
slíkt tilgreint í reglugerð um 
skoðun ökutækja.
Verið er að innleiða tilskipun 
2014/45/EU og verður 
reglugerð nr. 8/2009 breytt til 
samræmis hana. Þar er talað 
miklu þrengri tímaramma fyrir 
eigendur/umráðamenn til að 
færa ökutæki til skoðunar og 
fyrirkomulag í þessum drögum 
stangast á við það og gerir 
innleiðinguna ómögulega.

Fella á brott:
„. Sé ökutæki fært til skoðunar, 
eftir atvikum aðalskoðunar eða 
endurskoðunar, eða 
skráningarmerki þess afhent 
skoðunarstöð innan mánaðar 
frá því að vanrækslugjald var 
lagt á lækkar gjaldið um 50%. 
Sé ökutæki afskráð innan 
tveggja mánaða frá álagningu 
gjaldsins skal fella álagninguna 
niður."

Þetta á heima í reglugerð um 
skoðun ökutækja.

100. gr. 100. gr. Almennar reglur um 
sviptingu ökuréttar.

Svipta skal mann rétti til að 
stjórna ökutæki sem

100. gr. Almennar reglur um 
sviptingu ökuréttar.

Svipta skal einstakling rétti 
til að stjórna ökutæki sem

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".



ökuskírteini þarf til ef hann 
hefur orðið sekur um mjög 
vítaverðan akstur slíks 
ökutækis eða ef telja verður, 
með hliðsjón af eðli brotsins 
eða annars framferðis hans 
sem ökumanns ökutækisins, 
varhugavert að hann stjórni 
vélknúnu ökutæki. Getur 
svipting náð til ákveðins flokks 
ökuréttinda skv. reglugerð um 
ökuskírteini nr. 830/2011, með 
síðari breytingum, eða 
sviptingar ökuréttar í heild.

Nú hefur maður á þriggja ára 
tímabili gerst sekur um þrjú 
eða fleiri brot á lögum þessum 
eða...

ökuskírteini þarf til ef hann 
hefur orðið sekur um mjög 
vítaverðan akstur slíks 
ökutækis eða ef telja verður, 
með hliðsjón af eðli brotsins 
eða annars framferðis hans 
sem ökumanns ökutækisins, 
varhugavert að hann stjórni 
vélknúnu ökutæki. Getur 
svipting náð til ákveðins flokks 
ökuréttinda skv. reglugerð um 
ökuskírteini nr. 830/2011, með 
síðari breytingum, eða 
sviptingar ökuréttar í heild.

Nú hefur einstaklingur á 
þriggja ára tímabili gerst sekur 
um þrjú eða fleiri brot á lögum 
þessum eða...

105. gr. 105. gr. Brot erlendis.
Nú hefur íslenskur 

ríkisborgari eða maður með 
fasta búsetu hér á landi sætt 
sviptingu ökuréttar eða 
refsingu erlendis fyrir verknað 
sem samkvæmt lögum þessum 
hefði varðað sviptingu 
ökuréttar og má þá svipta 
hann þeim rétti í sérstöku 
opinberu máli. Koma þá að 
öðru leyti til framkvæmda 
ákvæði 99.-102. gr.

105. gr. Brot erlendis.
Nú hefur íslenskur 

ríkisborgari eða einstaklingur 
með fasta búsetu hér á landi 
sætt sviptingu ökuréttar eða 
refsingu erlendis fyrir verknað 
sem samkvæmt lögum þessum 
hefði varðað sviptingu 
ökuréttar og má þá svipta 
hann þeim rétti í sérstöku 
opinberu máli. Koma þá að 
öðru leyti til framkvæmda 
ákvæði 99.-102. gr.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".

106. gr. 106. gr. Endurveiting 
ökuréttar.

Nú hefur maður verið 
sviptur ökurétti um lengri tíma 
en þrjú ár og getur þá 
lögreglustjóri, þegar svipting 
hefur staðið í þrjú ár, heimilað 
að honum skuli veittur 
ökuréttur að nýju. Hafi maður 
verið sviptur ökurétti ævilangt 
má þó eigi veita ökurétt að 
nýju fyrr en svipting hefur 
staðið í fimm ár.

106. gr. Endurveiting 
ökuréttar.

Nú hefur einstaklingur verið 
sviptur ökurétti um lengri tíma 
en þrjú ár og getur þá 
lögreglustjóri, þegar svipting 
hefur staðið í þrjú ár, heimilað 
að honum skuli veittur 
ökuréttur að nýju. Hafi 
einstaklingur verið sviptur 
ökurétti ævilangt má þó eigi 
veita ökurétt að nýju fyrr en 
svipting hefur staðið í fimm ár.

Samræma orðalag sbr. fyrri 
útskýringar. Gamaldags að tala 
um „mann".
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Ökunám og leyfisveitingar - Samgöngustofa 
Athugasemdir við frumvarp til umferðarlaga 15.10.2018

M eginatriði athugasem da við frum varp 2018

1. Létt bifhjól er ekki bifhjól. Skilgreining á léttu bifhjóli og bifhjóli skarast ekki. Þannig 
flokkast létt bifhjól ekki undir bifhjól. Í erlendum málum hefur létt bifhjól annað heiti en 
„motorcycle“ eða bifhjól s.s. moped á ensku og fleiri málum eða knallert á dönsku. Íslenska 
nafnahefðin hefur ítrekað skapað rugling í umfjöllun um þessi litlu véldrifnu hjól. Stundum er 
rætt um að búa til nýtt heiti til að laga þennan rugling s.s. heitum eins og skellinaðra eða vélhjól. 
Nú er þessi ruglingur enn verri því við erum komin með létt bifhjól í flokki I sem hefur svipaðan 
lagaramma og reiðhjól. Í tillögum frá Samgöngustofu var gaumgæfilega farið yfir frumvarpsdrög 
til að fyrirbyggja allan misskilning með því að hafa alltaf létta bifhjólið með bifhjólinu í 
upptalningum þegar það á við. Reglurammi fyrir bifreið og bifhól er mun líkari en milli létts 
bifhjóls og bifhjóls.

2. Skilgreining á gangbraut er leiðrétt með athugasemdum Samgöngustofu með því að innleiða 
hugtakið gögnuþverun sem er notuð um allar þveranir gangandi, ríðandi og hjólandi vegfarenda 
og ein tekund slíkra gönguþverana er gangbraut sem er lagalega annars eðlis en aðrar þveranir 
að því leyti að gangandi hafa þar forgang öllum stundum og er alltaf merkt með gangbrautarmerki 
og sebramerkingu. Því er ljósastýrð gönguþverum ekki gangbraut enda aldrei merkt með 
gangbrautarmerki. Gangbrautarmerki er heldur ekki notað við ljósastýringu við gatnamót. Við 
gangbraut á gangandi alltaf forgang en við ljósastýringu þegar grænt ljós logar. Gert er ráð fyrir 
að hjóla megi eða aka á léttu bifhjóli í flokki I á gönguhraða yfir akbraut á gangbraut. Þetta er 
áréttað víða í athugasemdum.

3. H ugtökin vöruflutningur og farm flutningur er mjög ómarkvist notuð. Í núgildandi 
umferðarlögum kemur farmflutningur aldrei fyrir en vöruflutningur 17 sinnum. Nú hefur allt 
snúist við og farmflutningur kemur 16 sinnum fyrir en vöruflutningur þrisvar sinnum. Viss hefð 
hefur skapast að farmur er notaður þegar þyngdir og leyfismál eru annars vegar s.s. í lögum og 
reglugerðum um farþega- og farmflutning á vegum. En þegar fjallað er um réttindi ökumanna er 
vöruflutningur notaður, enn fremur vörubifreið ekki farmflutningabifreið. Samgöngustofa hefur 
bent á þennan rugling og vill leggja þann skilning í farmhugtakið að það geti oft átt við bæði 
farþega og vörur. Farmur samanstendur því iðulega af farþegum og vörum. Þegar ökuréttindi og 
atvinnuréttindi eru annars vegar er rétt að nota hugtakið réttindi til farþega- og vöruflutninga í 
atvinnuskyni en þau hugtök eru alls staðar notuð í reglugerð um ökuskírteini og námskrám fyrir 
ökunám og kennslu. Hugtakið vöruflutningar er notað 30 sinnum í reglugerð um ökuskírteini en 
farmflutningar aldrei. Allar þýðingar frá þýðingarmiðstöð á tilskipunum um ökuskírteini og 
grunn- og endurmenntun ökumanna nota hugatakið vöruflutningur.

4. Sérreinar eru nú skilgreindar og í fyrsta skipti er skorið úr um hver á forgang þar sem 
beygjureinar skera sérreinar s.s. fyrir Strætó. Niðurstaða Samgöngustofu var að öruggasta lausnin 
sé að sá sem er að beygja og sker sérrein eigi forgang. Mikil hætta getur skapast á aftanákeyrslu 
ef sá sem beygir þarf að stoppa fyrir umferð á sérrein. Auk þess er hann í mun verri stöðu en

1



Athugasemdir Samgöngustofu 2018

atvinnubílstjórinn á að varast og veita forgang. Forgangsrein strætó/Taxi miðast fyrst og fremst 
við að vera alltaf fremstur við umferðarljós þegar umferð er mikil. Þessari niðurstöðu 
Samgöngustofu hefur því miður nú verið snúið við í síðustu drögum að frumvarpi án skýringa. 
„Ökumaður sem sker sérrein skal veita umferð á sérreininni forgang, sé ekki annað gefið til 
kynna með vegmerkingum, umferðarmerkingum eða umferðarljósum.“

5. U m ferðarlög fjallar um hegðun vegfarenda í umferðinni, þeim settar umferðarreglur þar 
með talið hvernig nota eigi þann búnað sem ökutæki hafa. Reglugerðir um gerð og búnað 
ökutækja, um stærð og þyngd eða um frágang á farmi eru um allt annað en hegðun vegfarenda. 
Nokkur atriði eru í reglugerð um gerð og búnað ökutækja sem á þar ekki heima. En það eru tvö 
atriði sem fjalla um notkun eða hegðun ökumanns. Það er notkun þokuljósa og annarra ljósa og 
notkun nagladekkja. Þessi atriði eiga heima í umferðarlögum eða öðrum reglugerðum sem fjalla 
um hegðun ökumanna í umferðinni. Notkun viðvörunarþríhyrnings og öryggisvestis er sett þar 
líka inn. Lagt er því til mjög breytta 35. grein.

6. X . kafli um aksturs- og hvíldartím a. Þarna þarf að gera margvíslegar breytingar. Eins og 
kaflinn er settur upp þá má skilja að allur akstur í eigin þágu eða sá sem er ekki í atvinnuskyni sé 
undanþegin relgum um aksturs og hvíldartíma. Svo er ekki því þeir sem aka stórum vöru- og 
hópbifreiðum í eigin þágu (ekki í atvinnuskyni) eru undir sömu skyldu að skrá í ökurita aksturs- 
og hvíldartíma sbr. reglugerð um aksturs- og hvíldartíma og tilskipun 2003/59 um grunnmenntun 
og endurmenntun ökumanna.

7. R éttindaflokkar -  ökutæ kjaflokkar . Rétt er og skýrara að nota skilgreind heiti á ökutækjum 
í stað bókstafa réttindaflokka. Þetta á við í mörgum greinum í frumvarpinu. Tillögur að slíkum 
breytingum eru í athugasemdum við t.d. 61. gr. Þá væru notuð hugtök sem eru skilgreind í 3. gr. 
en réttindaflokkarnir eru ekki skilgreindir í frumvarpinu. Í eldri frumvörpum var grein sem 
skilgreindi réttindaflokka en hefur nú verið feld brott. Réttindaflokkar eru ítallega skilgreindir í 
reglugerð um ökuskírteini. Réttindaflokkar fela auk þess í sér mun fleiri tegundir ökutækja en 
ætlun er að nefna. Því er lagt til að nota rétt nöfn á gerðum ökutækja.

fólksbifreið: B-flokkur
bifhjól: A1-, A2-, A-flokkur
létt bifhjól: AM-flokkur
dráttarvél: T-flokkur
vörubifreið: C1- og C-flokkur
hópbifreið: D1- og D-flokkur

8. V espur (létt bifhjól í flokki I). Taka verður afstöðu til um það hvort forsvaranlegt sé að 13 
ára börn séu á vélknúnum ökutækjum (oftar en ekki bensíndrifnum) í umferðinni á öllum götum 
án ökuskírteinis eða umferðarfræðslu (ökunáms). Þessi ökutæki koma líka þrí- og fjórhjóla sem 
líkjast helst smábílum. Mun meiri skorður eru í nágrannalöndum okkar. Í öðrum löndum eru 
kröfur um ökuskírteini en misjafnt hvort þau séu skráningarskyld eða tryggingarskyld en 
aldursmörk eru mun hærri, 15 í Svíþjóð og Finnlandi, 16 í Noregi og 16 (18) í Danmörku og alls 
staðar skorður um notkun.

9. O rðanotkun: Spurning er hvort samræma eigi orðalag alls staðar í frumvarpinu og nota 
önnur hugtök s.s. „einstaklingur“ í staðinn fyrir „maður“ eða „starfsfólk“ í stað „starfsmenn“. 
Einnig mætti samræma notkun á hugtölunum „ökuréttindi“ og „ökuleyfi“

2



Athugasemdir Samgöngustofu 2018

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

3. gr.
Það þarf að skilgreina fólksbifreið eins og hópbifreið, vörubifreið og eftirvagn.

„Fólksbifreið: bifreið sem gerð er fyrir 8 farþega eða færri auk ökumanns og er 3.500 kg eða. minna. að leyfðri 
heildarþyngd.“

7. Bæta undirstrikuðu inn í skilgreiningu:
Bifhjól: Vélknúið ökutæki sem ekki telst bifreið, dráttarvél eða torfærutæki og er aðallega ætlað til farþega- eða 
farmflutninga, á tveimur hjólum, með eða án hliðarvagns, eða á þremur eða fleiri hjólum með sprengirými yfir 
50 sm3 sé það búið brunahreyfli eða samfellt hámarksafl sem er yfir 4 kW sé það búið rafhreyfli og hannað til 
hraðari aksturs en 45 km á klst.

8. a. liður
Bæta inn í upphafi:
Vélknúið ökutæki á fjórum eða fleiri hjólum sem aðallega er ætlað til farþega- eða farmflutninga, .. .“
Breyta „30 km“ í „25 km“

8. b.-liður
Breyta við lok b.-liðar
„er 400 kg að eigin þyngd eða meira“ í „og er yfir 400 kg að eigin þyngd.“

10. b-liður
Bæta við undirstrikuðu:
.... eftirvagn sem búinn er áfestum vélum og tækjum, og er ekki ætlaður til farþega- og vöruflutninga,

14. Gangbraut: Sérstaklega merktur hluti vegar með umferðarmerki og yfirborðsmerkingum, sem er ætlaður 
gangandi og hjólandi vegfarendum ásamt ökumönnum léttra bifhjóla í flokki I til að komast yfir akbraut.

28. þ.m.t. ökumaður og farþegi létts bifhjóls, bifhjóls og torfærutækis.

29. b-liður.
Breyta undirstrikuðu:
Ökutæki með stig- eða sveifarbúnaði, búið rafknúinni hjálparvél þar sem samfellt hámarksafl er allt að 0,25 kW 
og afköstin minnka smám saman og stöðvast alveg þegar ökutækið hefur náð hraðanum 25 km á klst. eða fyrr 
e f  einstaklingur hættir ástigi.

34. Vélknúið ökutæki sem ekki telst bifreið, létt bifhjól, bifhjól eða dráttarvél,
Nota „farþega- eða vöruflutninga“ í stað „fólks- eða farmflutninga“ .

38. Bæta inn mikilvægum jaðarsvæðum vegar s.s. gangstétt, göngustíg o.fl. sbr skilgr. á gangstétt 
Betra orðalag:
„ Vegur: Akbraut, vegöxl, stígur, gangstétt, brú, torg, húsasund, bifreiðastæði, veggöng, vegslóði eða þess 
háttar sem notað er til almennrar umferðar.“

41. b.-liður
Breyta „30 km“ í „25 km“

42. Breyta: að hámarki fyrir átta farþega. Sleppa „flutningabifreið“ .
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5. gr.
Bæta við 3. mgr. .. sbr. þó 9. gr.

7. gr.
3. mgr. Síðasta orðið í þessari málsgr. ætti að vera „umferðarrétti“ Þarna er átt við hægri forgangur.

9. gr.
Er rétt að lækka hraðamörk á vistgötu í 10 km? Væri réttara að miða við 15 km áfram til samræmis við ný 
mörk á bifreiðastæðum. Vistgötumerkið er notað í lang flestum löndum Evrópu og í flestum tilfellum eru 20 
km mörk og samræmdar reglur um umferð. Með 10 km væri sá sem ekur á yfir 20 km á vistgötu sviptur 
ökuréttindum í 3 mánuði miðað við núgildandi og frumvarp.

10. gr.
1. mgr. Umferð léttra bifhjóla í flokki I er heimil skv. 46 gr.
Betra sem 1. málsl.
„Umferð vélknúinna ökutækja annarra en léttra bifhjóla í flokki I um göngugötu er óheimil.“

23. gr.
2. mgr. 1. málsl. Þarna er fjallað um akstur á tveimur akreinum í sömu átt og því rétt að nota „fram hjá“ í stað 
„fram úr“ 3. málsl. sem byrjar á „Ökumaður sem ætlar . “ ætti að vera ný málsgrein því hún tengist ekki efni 
á undan.

3. mgr. Óraunhæft er að skilgreina bil að hjóli 1,5m. Erfitt er að halda slíku bili í hægri umferð við þröngar 
aðstæður. Betra ... „hliðarbil það mikið að ekki skapist hætta“.

4. mgr. Þessi málsl er óþarfur því þetta er þegar komið í 2, mgr.: “ Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 18. gr. má í þéttri 
umferð ökutækja á tveimur eða fleiri akreinum í sömu akstursstefnu, þar sem hraðinn ræðst af þeim sem á 
undan fara, aka hægra megin fram hjá ökutæki á annarri akrein.“

24. gr.
1. mgr. seinni málsl. eðlilegra orða lag er „Hann má ekki ..“ í stað „Má hann ekki . “

25. gr.
1. mgr. 2. málsl. akreina í stað akbrauta. „Óheimilt er að aka fram úr öðru ökutæki þegar óbrotin miðlína er á 
milli akreina þar sem ekið er í gagnstæðar áttir.“
2. mgr. Gangbraut er aldrei stjórað af umferðarljósum. Því er rétt að fella brott d.-lið og orða c.-lið svo:
„c. umferð á vegamótum eða gönguþverunum er stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum.“

26. gr.
Bæta inn í 3. mgr. í upptalningu

„Þegar ökumenn stefna svo að leiðir þeirra skerast á vegamótum, opnum svæðum, bifreiðastæðum eða 
svipuðum stöðum skal sá þeirra sem hefur hinn sér á hægri hönd veita honum forgang, nema annað leiði a f 19.
gr “
4 mgr. Forgangi á sérrein er snúið við frá fyrri drögum. Þessi framsetning getur skapað mikla hættu á 
aftanákeyrslum á stofnbrautum. Engin hindrun ætti að vera á beygjureinum, fráreinum.

Þetta ákvæði var í drögum frá febrúar á þessu ári svohljóðandi:
„ Ökumaður sem ekur á sérrein skal veita umferð sem sker reinina forgang, sé ekki annað gefið til kynna með 
vegmerkingum, umferðarmerkingum eða umferðarljósum.“

27. gr
2.mgr.
„Ökumaður sem ekur yfir gangstétt, göngustíg eða inn á akbraut frá lóð eða svæði við veginn skal veita 
gangandi vegfaranda sem fer fram hjá forgang.“
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Sérkennilegt að nota hugtakið BÍÐA þar sem ætti að nota „veita forgang“ í þessari grein.

4. mgr.
„Ökumaður sem nálgast gangbraut þar sem umferð er ekki stjórnað af lögreglu eða með umferðarljósum skal 
aka þannig að það valdi ekki gangandi vegfaranda á gangbrautinni eða á leið út á hana hættu eða óþægindum. 
Skal ökumaður nema staðar, ef  nauðsynlegt er, til að veita hinum gangandi færi á að komast yfir akbrautina. og 
veita vegfarendum við gangbraut forgang yfir hana.“
(Gangbraut er aldrei stjórnað a f umferðarljósum.)

5. mgr. nota gildandi ákvæði eða sleppa, kemur fram í 29. gr.:
„ Ökumaður skal forðast, svo sem unnt er, að stöðva ökutæki á gangbraut.“ Að stöðva er hugtak sem verður að 
nota.

29. gr.
1. mgr. f.-liður Miðlína. í stað mið- eða deililína (var hindrunarlína). Deililína er á milli akreina í sömu átt.
2. mgr. g.-liður Bæta létt bifhjól í upptalningu, h.-liður í eintölu
3. mgr. b.-liður setja „tvíhjóla ökutækis“ í stað „ reiðhjóls eða létts bifhjóls“ (létt bifhjól getur verið þrí- eða 
fjórhjóla). c.-liður „botngötu“ í stað „botnlangagötu“ . Bæta við e.-lið „nema að bifreiðastæði sé merkt sem 
slíkt.“ (5 m radíus er ekkert smá svæði).
4. og 5. mgr. Samræma upptalningu í þessum málsgreinum og setja í eintölu og sleppa tengivagni (sem er ein 
tegund eftirvagna) og „dráttarkerru“. Bæta í upptalningu hópbifreið og vörubifreið. Þetta á líklega að greiða 
fyrir setningu lögreglusamþykkta bæjarfélaga.

Betra svona:
„Veghaldari eða eftir atvikum landeigandi getur, að höfðu samráði við lögreglu, bannað stöðu eftirvagna, báta 
og annarra svipaðra tækja á götum og almennum bifreiðastæðum sem þykja valda óþægindum, óþrifnaði eða 
hættu.
Lögreglustjóri getur bannað stöðu vörubifreiða, hópbifreiða, húsbíla, eftirvagna s.s. hestaflutningavagna, 
ferðavagna, báta og þess háttar tækja á götum og almennum bifreiðastæðum sem þykja valda óþægindum, 
óþrifnaði eða hættu.“

34. gr.
1. mgr.
Ökuljós er skilgreint hugtak í 3. gr. og því er nóg að nota það hugtak. Getur valdið misskilningi að skella 
„lögboðin“ framan við ökuljós.
Ökuljós: Lögboðin aðalljós eða dagljós sem loga að framan og að aftan.
Því nægir þessi texti:
Við akstur vélknúins ökutækis skulu ökuljós ávallt vera tendruð.

6. mgr.
Sleppa verður því yfirstrikaða því skv 1. mgr. er óheimilt að nota eingöngu þokuljós sem ökuljós.: „Utan 
þéttbýlis má nota þokuljós í stað eða ásamt lágum ljósgeisla í þoku, þéttri úrkomu eða skafrenningi.“

Rétt er að flytja þau fáu atriði um notkun búnaðar úr reglugerð um gerð og búnað ökutækja og setja í 
umferðarlög. Þessi atriði eru þá sett inn í næstu grein, terknar með síðustu tvær setningar úr 34. gr. og heiti 
hennar breytt.

35. gr.
Heiti greinar breytist í „ Hættuljós, hjálparljós og viðvörunarbúnaður “ og setja inn það sem nefnt er að ofan. 
Orðalagið byggir að mestu á texta reglugerðar um gerð og búnað. Lagt er til að skylda notkun á öryggisvesti 
auk viðvörunarþríhyrnings sem mun vera fylgt eftir í reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Líklega þarf að 
skilgreina gerðir þessa viðvörunarbúnaðar í 3. gr.

35. gr.
Hættuljós, hjálparljós og viðvörunarbúnaður._________________________________________________
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Hættuljós skal nota ef  ökumaður neyðist til að stöðva ökutækið þannig að hætta skapist skyndilega eða ef 
ökutæki stendur óökufært á vegi eftir árekstur, skemmd eða bilun þannig að annarri umferð stafi hætta af. Í 
slíkum aðstæðum skal ávallt setja upp viðvörunarþríhyrning og nota öryggisvesti. Þegar svo stendur á mega 
önnur ljós en þar greinir eigi vera tendruð. Þó má nota hættuljós í akstri með öðrum ljósum til að vara við hættu 
á vegi s.s. við drátt á ökutæki eða ef snögglega þarf að draga úr hraða.

Utan þéttbýlis má nota þokuljós ásamt lágum ljósgeisla í þoku, þéttri úrkomu eða skafrenningi.
Ljóskastara má ökumaður einungis nota á ferð utan alfaravega, í ófærð á vegum utan þéttbýlis þegar aðalljós 

koma að takmörkuðum notum vegna snjólags eða skafrennings. Ljóskerin skulu vera byrgð þegar þau eru ekki 
í notkun.

Varúðarljós er ætlað til notkunar þegar ökutæki er í þannig stöðu að vegna vinnu er ekki farið eftir 
fyrirmælum umferðarlaga eða unnið er:
a. við sérstaka flutninga sem geta verið til verulegrar hættu fyrir aðra umferð,
b. að vegagerð og vegaviðhaldi, þ.m.t. snjómokstri,
c. við björgunarstörf, þ.m.t. drátt ökutækis,
d. að lögbundnu eftirliti á vegum eða
e. við aðstoð í kjölfar umferðarslysa og umferðaróhappa.

36. gr.
2. mgr. i.-liður. „ hópbifreið í almenningsakstri“ er þarna óþarft. Núgildandi betra.
„þegar ökutæki nálgast hópbifreið eða merkta skólabifreið, sem numið hefur staðar til þess að hleypa farþegum 
inn eða út.“

43. gr.
2. mgr.
bæta við 2. málsl. ... og að jafnaði hjóla hægra megin.“

5. mgr.
Sleppa: Hjólreiðamaður á vegi má til framúraksturs nota akreinina við hlið akreinar lengst til hægri, e f eigi 
er unnt að fara fram úr hægra megin. Markleysa?
Ákvæðið sem tekið er úr 39. gr. núgildandi er misskilið, átt er við að það megi aka vinstra megin framúr e f ekki 
er unnt að gera það hægra megin og þetta á við þegar hjólað er á akrein en ekki vegi sem hefur mun víðari 
merkingu.

44. gr.
2. mgr.
Setja barn í eintölu: „Hjólreiðamaður, sem náð hefur 15 ára aldri, má reiða barn yngra en sjö ára, enda sé því 
ætlað sérstakt sæti og þannig um búið að ekki stafi hætta af hjólteinunum.“

VIII. KAFLI
Heiti kaflans: Sérreglur fyrir létt bifhjól, bifhjól og torfærutæki

45. gr.
Heiti greinar: Almennar reglur um akstur léttra bifhjóla og bifhjóla.

2. mgr.
Sleppa: Á bifhjóli og hliðarvagni þess má ekki flytja fleiri farþega en ökutækið er ætlað til (er í 2. mgr. 80. gr)
4. mgr.
Barn sjö ára eða yngra, sem er farþegi á léttu bifhjóli eða bifhjóli, skal sitja í sérstöku sæti því ætluðu.
5. mgr.
Ökumaður og farþegi létts bifhjóls og bifhjóls skulu að jafnaði hafa báða fætur á fótstigum eða fóthvílum og 
ökumaður báðar hendur á stýri og að jafnaði bæði (öll) hjól bifhjólsins á vegi þegar það er á ferð.
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48. gr.
2. mgr. „ellihrumleika“, er þetta orð sem viljum nota. Það er ekki í gildandi. Við teljum að hugtakið hrörnun 
nái yfir breytingar með aldri.

50. gr.
Er ekki rétt að setja inn heimild ráðherra að skilgreina mörk ávana- og fíkniefna eins og í 48. gr.?
„Ráðherra er heimilt að kveða á um vanhæfismörk með nánari hætti í reglugerð, þ.e. hvenær ökumaður teljist 
vera óhæfur til að stjórna ökutæki vegna neyslu ávana- og fíkniefna.“

X. kafli
Aksturs- og hvíldartími ökumanna í farþega og farmflutningum-
stórra ökutækja í atvinnuskyni. (þeir sem aka í eigin þágu á vörubílum þyngri en 7.500 kg að leyfðri 
heildarþyngd og hópbifreiðum fyrir fleiri en 16 farþega eiga líka að fylgja reglum um aksturs- og hvíldartíma)

54. gr.
Í þágu umferðaröryggis skal ökumaður við akstur akstur í farþega og farmflutningum í atvinnuskyni vöru- og 
hópbifreiða ökutækjum yfir 3,5 tonnum að heildarþyngd njóta nægjanlegrar hvíldar til að geta sinnt störfum 
sínum. Í því skyni skal kveðið á um hámark daglegrar, vikulegrar og tveggja vikna vinnuskyldu ökumanns og 
skyldu hans til hvíldar eða til að gera hlé á akstri.

M á taka b. lið út, á ekki lengur við.

c.-liður, setja inn „tveggja vikna aksturstímabil“. Markleysa að tala um „tveggja vikna akstur“.

56. gr.
2. mgr. taka út í atvinnuskyni

57. gr.
2. mgr. taka út í atvinnuskyni

59. gr.
1. mgr. bæta létt bifhjól og dráttarvél inn í upptalningu
1. mgr. „gild ökuréttindi í ökuskírteini“ í stað „gilt ökuskírteini“ . Gera verður greinarmun á ökuréttindum og 
ökuskírteini. Réttindin hafa mislangan gildistíma og geta því verið ógild án þess að aðrir flokkar falli úr gildi. 
Málsgreinina má orða svo:
„Enginn má stjórna bifreið, dráttarvél, léttu bifhjóli eða bifhjóli nema hann hafi til þess gild ökuréttindi í 
ökuskírteini sem ríkislögreglustjórinn gefur út.“
2. mgr
„Veita má ökuréttindi á fólksbifreið þeim sem:“ í stað „ Veita má ökuskírteini þeim sem:“

Í staðinn fyrir „ef við á“ í c. lið: „sem þó er heimilt að ljúka innan 12 mánaða frá útgáfu fyrsta 
bráðabirgðaskírteinis“,
Ökugerði eru aðeins starfrækt á tveimur stöðum á landinu og því eðlilegt að gefa árs svigrúm til að ljúka því 
námi sem gildir fyrir alla.

Bæta við 3. mgr. Ákvæði b-d-liða 2. mgr. eiga við.

3. mgr.
Hér er vísað til inngangs um bókstaf flokka ökuréttinda.
Betra orðalag:
„Ráðherra setur reglur um aldursmörk og námskröfur til að mega stjórna dráttarvél, bifreið með eftirvagni, 
léttu bifhjóli, bifhjóli, vörubifreið og hópbifreið svo og ökutæki til vöru- og farþegaflutninga í atvinnuskyni.“

4. mgr. orða þessa málsgrein svo að ákvæðið nái líka til létts bifhjóls og bifhjóls og annarra réttindaflokka:
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„Svipta skal þann sem ekið hefur ökutæki án þess að hafa fengið til þess réttindi, rétti til að öðlast þau réttindi 
í fjóra mánuði. Hafi viðkomandi ekki náð aldursmörkum viðkomandi réttindaflokks þegar brotið var framið 
skal miða upphaf sviptingar við þann dag er hann nær aldursmörkum, að öðrum kosti gilda almennar reglur um 
upphaf sviptingartíma. Framlengja skal sviptingu réttar til að öðlast réttindi um fjóra mánuði fyrir hvert skipti 
sem ekið er án ökuréttinda.“

10. mgr.
Sleppa fjarmámsheimild, þetta á heima í nánari tilhögun ráðherra, reglugerð. Nota vöru- og hópbifreiðum í stað 
flokkabókstafa.
Betra svona:
„Ökumenn sem stjórna vöru- eða hópbifreið í atvinnuskyni skulu gangast undir endurmenntun á fimm ára 
fresti. Ráðherra kveður nánar á um tilhögun endurmenntunar í reglugerð.“

11. mgr.
f-liður: hafa bara búsetuskilyrði. Undanþáguheimild á ekki við.

60. gr.
1. mgr. Sleppa flokkum.
„fólksbifreið og bifhjól“ í stað „ A1-, A2-, A- og B-flokk“
b. 1. taka út kröfu um fullnægjandi árangur við akstursmat. „hafi haft bráðabirgðaskírteini samfellt í eitt ár, 
farið í akstursmat og fengið að því loknu staðfestingu ökukennara“

Bæta þarf við 3. tölulið b-liðar 1. mgr.:
3. hafi lokið tilskildu námi í ökugerði.

61. gr.
Nota heiti ökutækja skv. skilgreiningu 3. greinar í stað flokkabókstafa.
fólksbifreið: B-flokk
bifhjól: A1-, A2-, A-flokk
létt bifhjól: AM-flokk
dráttarvél: T-flokk
vörubifreið: C1- og C-flokk
hópbifreið: D1- og D-flokk

Bæta þarf við 2. mgr. svohljóðandi:
„Þó skal gildistími ökuskírteinis þess sem ekki hefur lokið tilskildu námi í ökugerði vera eitt ár.“
Sleppa " sbr. þó a-lið 4. mgr. varðandi B-flokk"
Sleppa 5. mgr. kemur allt fram í 3. mgr.

Ný síðasta mgr.:
„Ráðherra getur enn fremur ákveðið að ökuskírteini skuli, e f aðstæður mæla með því, gilda skemur eða sæta 

ákveðnum tilteknum takmörkunum.“
Takmarka getur þurft gildistíma m.a. a f  heilbrigðisástæðum og takmarka með öðrum hætti heimild til aksturs.

62. gr.
Sameina 1. og 2. mgr.

4. mgr. Endurskoða þarf aldursmörk, ökuskírteini, ökunám og hvar megi aka léttum bifhjólum í flokki I.

5. mgr. Sleppa „ A1 -, A2- eða A-flokki“

64. gr.
7. mgr.
svipting vegna 12 refsipunkta í fyrsta eða annað sinn? Bæta þarf við þessa málsgrein: 
Skilyrði um sérstakt námskeið skal aðeins beitt einu sinni.________________________
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Ný mgr.:
Sá, sem sviptur hefur verið ökuréttindum um lengri tíma en eitt ár, öðlast eigi ökuréttindi að nýju að loknum 
sviptingartíma, nema hann standist próf í umferðarlöggjöf, akstri og meðferð ökutækis. Ökupróf má ekki fara 
fram fyrr en einum mánuði áður en sviptingartímabil rennur út. Er í núgildandi lögum (2. mgr. 53. gr.).

Gera verður ráð fyrir að sá sem ekki hefur ekið í meira en 12 mánuði þurfi að sýna og sanna getu sína að nýju, 
samhljóða ákvæði gildandi laga.

65. gr.
Kröfu um virkni í kennslu sleppt sem skilyrði endurnýjunar starfsleyfis ökukennara. Hvera vegna?
Núgildandi í 56. gr.: „ Löggilding gildir í fimm ár, þó eigi lengur en hlutaðeigandi hefur ökuréttindi. Endurnýja 
má löggildingu, enda fullnægi ökukennari enn þá framangreindum skilyrðum og hafi að jafnaði stundað 
ökukennslu á liðnu löggildingartímabili.“

67. gr.
Við f-lið skal bæta við „og gæðastjórnunar“ .

68. gr.
5. mgr.
Nota skilgreind heiti ökutækja og sleppa B-flokki.
„Gefa má út námsheimild áður en aldursskilyrðum skv. 59. gr. er fullnægt fyrir:
a. fólksbifreið 12 mánuðum fyrr,
b. létt bifhjól, bifhjól, dráttarvél og lítinn eftirvagn þremur mánuðum fyrr og
c. vörubifreið, hópbifreið og stóran eftirvagn sex mánuðum fyrr, enda hafi umsækjandi fullnaðarskírteini.“

69. gr.
1. mgr. Nota „fólksbifreiðar“ í stað „ bifreiðar sem er ekki yfir 3.500. kg að leyfðri heildarþyngd“
Í c.-lið breyta 18 mánaða í 15 eins og gildir í dag. 18 mán var sett inn vegna hugmynda fyrri frumvarpa um 
hækkum ökuleyfisaldurs í 18 ár.

Í ljósi þess að ökunemi þarf að fá námsheimild hjá lögreglustjóra mætti skoða þá framkvæmd að æfingaakstur 
væri með því heimill á fólksbifreið að uppfylltum skilyrðum um undirbúning á vegum ökuskóla og láta nægja 
að tilgreina skilyrði sem leiðbeinandi þarf að uppfylla. Ábyrgð þess að skilyrðum sé fullnægt væri þá bæði 
ökunema og leiðbeinanda. Þetta einfaldar ferli og dregur úr tíma sem einstaklingur þarf að verja til að sækja 
leyfi og fyrir útgáfuaðila að afgreiða. Ábyrgðin á því að fara eftir settum reglum kæmi fram í leiðbeiningum.

72. gr.
Er rétt að eigandi beri einn ábyrgð á skráningu ökutækis?

„Eigandi (umráðamaður) vélknúins ökutækis ber ábyrgð á skráningu þess í ökutækjaskrá og að skráningarmerki 
sé sett á það áður en það er tekið í notkun.“ (nú eru ekki öll vélknúin ökutæki skráningarskyld)

Orðalag í gildandi lögum:
Áður en bifreið, bifhjól, torfærutæki eða dráttarvél er tekin í notkun skal ökutækið skráð og skráningarmerki sett 
á það._____________________________________________________________________________________________
73. gr.
1. mgr. Sleppa „ þó ekki létts bifhjóls í flokki I“ Ekki skráningarskyld.

74. gr.
3. mgr. B.-liður. Er ástæða að setja þarna inn í upptalningu „leyfisskoðunar“?

77. gr.
6. mgr. Vantar R í ráðherra.
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7. mgr.
Betra orðalag á 7. mgr. til að útiloka stæði og tryggja öllum öryggi í akstri almenningsvagna og heimild 
ráðherra til að setja reglur um undanþágur með tveimur málsgreinum. Dottið hefur út ýmislegt úr núgildandi 
lögum. Nokkrar reglugerðir eru í gildi skv. þessari heimild:

„Í flutningum farþega í almenningsakstri í hópbifreið þar sem hámarkshraði fer yfir 80 km/klst skal farþegum 
tryggð sæti með öryggisbelti eða öðrum öryggis- og verndarbúnaði.

Ráðherra setur frekari reglur um gerð og notkun viðurkennds öryggis- og verndarbúnaðar fyrir ökumann og 
farþega ökutækis þar sem m.a. skal kveðið á um skyldu til að tilkynna farþegum um skyldubundna notkun 
öryggisbelta. Ráðherra setur jafnframt reglur um undanþágu frá skyldu til að nota slíkan búnað, m.a. við 
sérstakan akstur“

78. gr.
1. mgr og 3. mgr.
Setja létt bifhjól í upptalningu fyrirsögn,
Vantar um skyldu á að nota lágmarks hlífðarfatnað. Mikilvægt að halda því í lögum.
Setja inn úr núgildandi lögum:
„Þá skal hver sá sem er á bifhjóli nota viðurkenndan lágmarkshlífðarfatnað ætlaðan til slíkra nota. Sama er um 
þann sem er á hliðarvagni, eftirvagni eða tengitæki bifhjóls.“

79. gr.
1 mgr. Eðlilegt að gera kröfu um að hlífðarhjálmur sé viðurkenndur.

4. mgr. Sleppa yfirstrikuðu svo ákvæðið nái til allra í vélknúnu ökutæki.
„Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um flokkun, gerð og notkun öryggis- og verndarbúnaðar óvarinna 
vegfarenda, þ.m.t. ákvæði um hlífðarfatnað og annan hlífðarbúnað þeirra sem eru á ferð á bifhjóli, torfærutæki 
eða öðru vélknúnu ökutæki.“

80. gr.
Hugleiðingar:
Þrátt fyrir heiti greinarinnar er ekkert um öryggisráðstafanir við flutning á farþegum. Sérstaklega hefur verið 
þörf á almennum reglum um öryggi farþegaflutninga á óhefðbundnum ökutækjum s.s. hjólabátum, 
dráttarvélum og eftirvögnum o.s.frv. Ráðherra er þó heimilt að setja slíkar öryggisreglur.

Nú eru ökutæki sem eru með skráð leiðsögumannssæti og hefur það/þau ekki talist til farþegasæta samkv. 
reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Hvað þýðir "farþegi" - eðlilegt að það séu þeir aðrir en ökumaður sem í 
ökutæki eru. Þetta kemur enn fremur inn á réttindi ökumanns til aksturs (ökutæki skráð fyrir 16 farþega, að 
auki eru 1-2 leiðsögumannssæti - hvaða réttindi þarf ökumaður að hafa). Hvað með öryggisbúnað í 
leiðsögumannssæti.

84. gr.
1. mgr. b.-liður tilvísun á að vera í 2. mgr. 26. gr. varðandi bið- og stöðvunarskyldu

91. gr.
Breyta 2. mgr. eða bæta inn í öllu því sem tékkað er á í umferðareftirliti. Nota líka „ vöru- og hópbifreiða“ í 
stað „ ökutækja sem eru meira en 3,5 tonn að leyfðri heildarþyngd“

Er ekki rétt að telja upp allt sem vegaeftirlit hefur heimild til að kanna?
Betra að orða þannig:

„Vegaeftirlitsmönnum lögreglu og lögreglumönnum er heimilt að stöðva akstur vöru- og hópbifreiða í því 
skyni að kanna hvort fylgt hafi verið ákvæðum 59. gr. um skilyrði til að mega stjórna ökutæki, X. kafla um 
aksturs- og hvíldartíma ökumanna, XIV. kafla um notkun öryggis og verndarbúnaðar og XV. kafla um 
flutning, hleðslu, þyngd og stærð ökutækja eða reglugerða settra á grundvelli þessara ákvæða.“
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2. mgr. Þarf ekki að bæta við heimild vegaeftirlits til að stöðva fólksbifreiðar 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd 
og minna í eftirlitinu s.s. leigubíla til að kanna leyfismál og atvinnuréttindi?

96. gr.
Í 2. mgr. er undarleg upptalning:

a. bifreiðar sem er 3.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd með eftirvagn, þ.m.t. fellihýsi, tjaldvagn og 
hjólhýsi,

b. flutninga- eða vörubifreiðar,
c. hópbifreiðar í almenningsakstri og hópbifreiðar,
d. bifhjóls með hliðarvagni eða skráningarskyldum eftirvagni.

Betra svona:
a. bifreiðar með eftirvagn, þ.m.t. fellihýsi, tjaldvagn og hjólhýsi,
b. vöru- og hópbifreiðar,
c. bifhjóls með hliðarvagn eða eftirvagn.

Enn betra svona og sleppa upptalningu:
„  vörubifreiðar, hópbifreiðar og vélknúins ökutækis með eftirvagn.“

105. gr.
Bæta inn undirstrikaða: „Nú hefur íslenskur ríkisborgari, maður með fasta búsetu hér á landi eða maður með 
íslenskt ökuskírteini sætt sviptingu ökuréttar eða refsingu erlendis fyrir verknað sem samkvæmt lögum þessum 
hefði varðað sviptingu ökuréttar og má þá svipta hann þeim rétti í sérstöku opinberu máli.“

Rétt hér að gera ráð fyrir að maður geti verið með íslenskt ökuskírteini, án þess að vera íslenskur ríkisborgari 
eða með fasta búsetu hér á landi. Refsing eða svipting í öðru ríki ætti þá að hafa áhrif hér á landi líka.

107. gr.
Tilgreint er að námskeið vegna akstursbanns skuli haldið eigi sjaldnar á þriggja mánaða fresti, nú er það svo að 
eingöngu hefur verið hægt að halda þessi námskeið á Akureyri og á höfuðborgarsvæðinu. Í upphafi var farið 
með námskeið um landið en það reyndist illmögulegt og var því hætt.
Best er að sleppa þessu ákvæði um tíðni námskeiða.
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