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Efni:
Umsögn Lögreglustjórafélags fslands um frumvarp til umferðarlaga.
Þingskjal 231 - 219. mál.

í 49. gr. frum varpsins er lagt bann við ölvunarakstri.

E f  vínandam agn í blóði ökum anns nem ur 0,20 próm illum  en er m inna en 1,20 prómill, eða 
magn vínanda í lofti sem hann andar frá sér nem ur 0,1 m illigrammi í lítra lofts, en er m inna en 
0,60 milligröm m , eða ökum aður er undir áhrifum áfengis þótt magn vínanda í blóði hans eða 
útöndun sé m inna telst hann ekki geta stjórnað ökutæki örugglega.

Lægri viðm ið gildandi um ferðarlaga nr. 50/1987 eru að þessu leyti 0,50 prómill í blóði og 0,25 
m illigröm m  í lítra lofts. 49. gr. frum varpsins er að öðru leyti sam bærileg 45. gr. gildandi 
um ferðarlaga.

í greinargerð m eð frumvarpinu eru talin upp sjö markmið sem stefnt er að með gerð 
frumvarpsins. E itt þeirra er að taka til skoðunar og gera tillögur um tilteknar efnisbreytingar á 
ákvæðum  laga, einkum  viðurlögum  við brotum  á um ferðarlögum , m eð það í huga að gera þær 
hátternisreglur sem gilda í um ferðinni skilvirkari og að auka varnaðaráhrif þeirra. Þannig er 
áhersla lögð á að draga úr ölvunarakstri. Lagt er til að viðurlög við akstri undir áhrifum áfengis 
verði hert og að leyfilegt áfengism agn í blóði verði lækkað frá því sem nú er og þannig m.a. 
leitast við að fækka um ferðarslysum . Lýst er þeirri afdráttarlausu stefnu yfirvalda að áfengi og 
akstur vélknúinna ökutækja fari ekki saman. Vísað er til skýrslu sem gefín var út á vegum 
Evrópusam bandsins um áfengisneyslu í Evrópu þar sem m.a. kem ur fram  að rannsóknir sýna 
að séu ökum enn m eð 0,2-0,4 próm ill í blóði aukist slysahætta þrefalt. Tekið er fram í 
greinargerðinni að ölvunarakstur er önnur algengasta orsök banaslysa í um ferðinni á Islandi á 
eftir hraðakstri. Tekið er fram í greinargerðinni að erlendar rannsóknir hafí sýnt fram á að 
m arktækur m unur er á hæfni þeirra ökum anna sem hafa 0,2 próm ill áfengismagn í blóði og 
þeirra sem ekki hafa neytt áfengis. Þeir sem neytt höfðu lítilræðis a f  áfengi gerðu fleiri m istök 
við prófanir og fyrir hver 0,2 prómill sem áfengi eykst í blóði ökum anns tvöfaldist slysahættan. 
Þá hafi rannsóknir sýnt fram á að m jög lítið m agn áfengis í blóði truflar sam hæfðar sjálfvirkar 
hreyfíngar líkam ans og dregur úr almennri aksturshæfni til muna.
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í 102. gr. frumvarpsins er fjallað um sviptingu ökuréttar vegna ölvunar- eða vím uefnaaksturs. 
Eftirtekt vekur að þrátt fyrir að magn áfengis í blóði skuli lækka úr 0,5 í 0,2 próm ill er eklci 
gert ráð fyrir því að við fyrsta brot skuli viðkomandi sviptur ökurétti fari vínandi í blóði ekld 
yfir 0,5 prómill. Efasemdir eru settar fram við þessa aðferð. Sé það á annað borð ætlunin að 
takm arka áfengi í blóði ökumanns frá því sem nú er, verður að telja eðlilegt að m iða sviptingu 
við þau mörlc sem frumvarpið gerir ráð fyrir, verði það að lögum.

Lögreglustjórafélagið telur eðlilegt að breyta viðurlögum í þá átt að fari magn áfengis í blóði 
ökum anns yfir leyfileg m örk varði það sviptingu ökuréttar.

Eftir einn ei aki neinn.

Það fer vel við bannreglu 1. mgr. 49. gr. frumvarpsins að beita sviptingu ökuréttar við 1. broti. 

Erindi þetta er sent um hverfis- og sam göngunefnd til þóknanlegrar meðferðar.
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