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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum - 151. löggjafarþing

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskaði eftir því að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
léti nefndinni í té upplýsingar um tiltekin atriði í tengslum við frumvarp til laga um breytingu á 
umferðarlögum sem lagt var fram a f samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á 151. löggjafarþingi.

Nefndin óskaði eftir upplýsingum um eftirfarandi:

1. Hvaða tæki falla undir skráningarskyldu léttra bifhjóla í flokki I?
2. Eru reglur um ölvun við stjórn reiðhjóla og hesta sambærilegar á öðrum norðurlöndum?
3. Komu fram athugasemdir við frumvarpsdrögin sem ekki var tekið tillit til?
4. Til hvaða athugasemda við frumvarpsdrögin sem bárust í samráðsgátt frá Reykjavíkurborg 

var tekið tillit til og hvaða athugasemda var ekki tekið tillit til?

Hér á eftir verður farið yfir umrædd atriði.

Skráningarskylda léttra bifhjóla íflokki I
Létt bifhjól eru skilgreind í 28. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Til léttra bifhjóla í 
flokki I telst vélknúið ökutæki á tveimur, þremur eða fjórum hjólum sem ekki er hannað til hraðari
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aksturs en 25 km á klst. og er með sprengirými sem er ekki yfir 50 cm sé það knúið brunahreyfli eða 
með samfellt hámarksafl sem er ekki yfir 4 kW sé það búið rafhreyfli. Ljóst er að fjöldi tækja fellur 
þarna undir. Rétt er að taka fram að skv. c-lið 29. tölul. 1. mgr. 3. gr. umferðarlaga teljast önnur lítil 
vélknúin ökutæki sem ekki teljast til létts bifhjóls og eru hönnuð til aksturs frá 6 km á klst. upp í 25 
km á klst. til reiðhjóla. Undir þá skilgreiningu falla m.a. vélknúin hlaupahjól og tvíhjóla ökutæki á 
einum öxli. E f vafi leikur á því í hvorn flokkinn ökutæki fellur er ákvörðun háð heildarmati 
Samgöngustofu á ökutæki. Ráðherra er heimilt skv. 2. mgr. 3. gr. laganna að kveða á um nánari 
skilgreiningar á hugtökum samkvæmt umferðarlögum í reglugerð.

Eru reglur um ölvun á hjólum og hestum sambærilegar á öðrum norðurlöndum?
Danmörk
Í Danmörku er refsivert að stjórna eða reyna að stjórna reiðhjóli, hestvagni eða hesti e f einstaklingur 
er undir áhrifum nánar tiltekinna örvandi eða deyfandi efna eða undir svo miklum áhrifum áfengis að 
hann er ekki fær um að stjórna hestinum eða ökutækinu á öruggan hátt. Í Danmörku eru ekki sett 
hlutlæg viðmið um áfengismagn í blóði eða útöndunarlofti sem miðað er við þegar ákvörðun er tekin 
um það hvort refsa skuli fyrir umrædd brot.

Finnland
Samkvæmt upplýsingum frá ráðuneyti samgöngumála í Finnlandi er refsivert stjórna ökutæki sem 
ekki er vélknúið, vélknúnu reiðhjóli og léttu rafmagnsökutæki undir áhrifum áfengis, þ.m.t. að hjóla



og stýra hestvagni. Létt rafmagnsökutæki er skilgreint sem rafmagnsökutæki sem er ekki kraftmeira 
en 1 kW og hefur hámarkshraða sem er ekki hærri en 25 km á klst. Ekki er að finna neinar reglur sem 
leggja sérstaklega bann við því að stjórna hesti undir áhrifum áfengis.
Í finnskri löggjöf eru ekki hlutlæg viðmið sem notast er við vegna framangreindra brota þegar tekin er 
ákvörðun um það hvort refsa skuli en tekið er mið a f því hvort viðkomandi hafi valdið öðrum hættu 
með athæfi sínu.

Noregur
Í Noregi er lagt bann við því að stjórna eða reyna að stjórna ökutæki, þ.m.t. reiðhjóli eða hestvagni, 
þegar einstaklingur er í slíku ástandi að hann getur ekki ekið á öruggan hátt vegna áhrifa áfengis eða 
annarra örvandi eða deyfandi efna eða vegna veikinda, þreytu eða vegna annarra ástæðna.
Ekki er að finna hlutlæg viðmið um áfengismagn sem miðað er við vegna hjólreiða undir áhrifum. 
Ekki er að finna reglur sem leggja sérstaklega bann við því að ríða hesti undir áhrifum.

Svíþjóð
Samkvæmt upplýsingum frá Transportstyrelsen (sænsk stjórnsýslustofnun samgöngumála) er í 
Svíþjóð lagt bann við því að stjórna ökutæki, þ.m.t. hesti og reiðhjóli e f  einstaklingur getur ekki 
stjórnað ökutækinu á öruggan hátt vegna veikinda, þreytu, áhrifa áfengis eða annarra örvandi eða 
deyfandi efna, eða vegna annarra ástæðna.
Ekki er sérstaklega kveðið á um að umrædd brot séu refsiverð í sænskum lögum eða reglugerðum en 
samkvæmt Transportstyrelsen getur þó verið um að ræða brot á varúðarreglu skv. sænskum lögum 
um refsingar fyrir tiltekin umferðabrot (s. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).

Athugasemdir sem bárust í  samráðsgátt sem gáfu ekki tilefni til breytinga 
Umsögn barst frá einstaklingi þar sem fram kom tillaga um að hnykkt verði á því að reiðstígar séu 
aðeins fyrir ríðandi umferð en ekki hjólandi eða umferð vélknúinna ökutækja. Þá var því velt upp 
hvort ekki mæti setja inn sektarákvæði vegna þeirra sem hjóla eða aka vélknúnum ökutækjum á 
reiðstígum- Ekki var talin ástæða til að bregðast við því með breytingum á frumvarpinu þar sem fram 
kemur í umferðarlögum að reiðstígar séu sérstaklega ætlaðir ríðandi umferð og að óheimilt sé að aka 
eftir merktum reiðstígum. Þá er að finna heimild til að beita sektum við brotum af þessum toga í 
lögunum.
Umsögn barst frá einstaklingi þar sem lagt var til að heimilt verði að sekta hjólreiðamenn sem ekki 
sýna ríðandi vegfarendum tillitssemi. -  Ekki var talin ástæða til að bregðast við því en almennt er 
ekki heimilt að hjóla á reiðstígum.
Umsögn barst frá einstaklingi þar sem fram kom að umsagnaraðili telji það skref aftur á bak að gera 
breytingar á reglum um skráningu eftirvagna. -  Ekki var talin ástæða til að bregðast við umsögninni. 
Umsögn barst frá einstaklingi þar sem lagt er til að því verði frestað að gera brot gegn 1.-4. mgr. 43. 
gr. laganna refsiverð. Umsagnaraðili segir ekki koma fram í lögum, frumvarpsdrögunum né 
greinargerð með þeim hvernig tillitssemi sé metin eða mæld. Í sömu umsögn fór umsagnaraðili fram á 
að gerðar verði frekari breytingar á lögunum, n.t.t. á 10. og 43. gr. laganna þannig að miðað verði við 
að hjólreiðamaður megi hjóla á hlaupahraða í stað gönguhraða á göngugötu og á gangstétt eða 
göngustíg sem liggur samhliða hjólastíg. Umsagnaraðili gerði einnig athugasemdir við aðrar umsagnir 
sem bárust í samráðsgáttina sem ekki kölluðu á sérstök viðbrögð. -  Ekki var talin ástæða til að falla 
frá tillögu um að gera ákvæði 1. -  4. mgr. 43. gr. umferðarlaga refsiverð en ákvæðin eru skýr og brot 
gegn þeim geta valdið hættu. Þó voru gerðar breytingar á greinargerð með frumvarpinu og orðalag um 
tillitssemi fellt brott. Þá var ekki talin ástæða til að bregðast við umsögninni að öðru leyti.
Umsögn barst frá Bílgreinasambandinu þar sem fram kom að sambandið telji það afturför og stríða 
gegn umferðaröryggi að afnema skráningarskyldu smærri eftirvagna. BGS gerir athugasemd við 
orðalag d-liðar 2. mgr. 29. gr. umferðarlaga sem leggur bann við stöðvun og lagningu ökutækis í 
merkt stæði ætlað bifreið til rafhleðslu, sé ekki um að ræða ökutæki sem stæðið er ætlað fyrir. 
Sambandið telur mega lesa úr orðalagi ákvæðisins að bifreiðar sem „ætlaðar eru til hleðslu“ séu 
undanþegnar banni við að leggja í umrædd stæði óháð því hvort þær séu í sambandi. - Ráðuneytið 
telur orðalag ákvæðisins vera skýrt og var því ekki brugðist við athugasemdinni. Bílgreinasambandið



gerði athugasemd við ákvæði reglugerðar um umferðarmerki nr. 289/1995 sem fjallar um merki fyrir 
bifreiðastæði með rafhleðslu. Þeirri athugasemd hefur verið komið á framfæri innan starfshóps sem 
hefur það hlutverk að endurskoða reglugerðina í heild sinni. Þá vakti Bílgreinasambandið athygli á 
gagnsemi dagljósabúnaðar og því að slíkur búnaður er leyfður á evrópska efnahagssvæðinu.
Umsögn barst frá Samtökum verslunar og þjónustu þar sem samtökin lögðust gegn því að undanskilja 
eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg heildarþyngd eða minna skráningarskyldu með reglugerð. 
Gerðar voru breytingar á ákvæðum frumvarpsins sem snúa að skráningarskyldu eftirvagna en á þá 
leið að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að umræddir eftirvagnar verði almennt undanþegnir 
skráningarskyldu skv. umferðarlögum en ráðherra verði þó heimilt að koma á skráningarskyldu með 
reglugerð. Samtökin gerðu athugasemd við 9. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að ráðherra verði 
veitt vald til að heimila ríkisaðila að sjá um innheimtu gjalds fyrir notkun stöðureita á landi í 
umráðum ríkisins án þess að sérstaklega sé samið um innheimtuna. Samtökin telja ekki ástæðu til að 
afmarka heimildina við framsal innheimtuvalds til ríkisaðila heldur telja þau eins geta komið til 
greina að fela einkaaðila að annast innheimtuna. -  Ekki var talin ástæða til að bregðast við 
umsögninni en ráðuneytið sér þó ekkert því til fyrirstöðu að kveðið verði á um það með skýrum hætti 
í lögum að ríkisaðila sé heimilt að leita aðstoðar einkaaðila eða annarra stjórnvalda við útfærslu 
gjaldskyldu vegna notkunar stöðureita.
Umsögn barst frá einstaklingi sem telur stórhættu fylgja því að léttum bifhjólum í flokki II sé gert að 
aka í almennri umferð innan um bifreiðar. Umsagnaraðili lagði til að léttum bifhjólum í flokki II verði 
heimilað að aka á hjólastígum þar sem þeir liggja samhliða vegi þar sem leyfilegur hámarkshraði er 
60 km á klst. eða meiri eða að sveitarfélögum verði veitt heimild til að stýra aðgengi að stíganetum 
sínum. -  Ekki var talin ástæða til að bregðast sérstaklega við umsögninni.
Umsögn barst frá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu þar sem fram kom sú afstaða að skýra 

þurfi 2. gr. frumvarpsins um heimild veghaldara til að leyfa akstur íbúa göngugatna og nærliggjandi 
gatna um göngugötur til og frá lóð þeirra betur og mögulega útfæra með nánari hætti í reglugerð. Ekki 
var talin ástæða til að bregðast við umsögninni en ákvæðið gerir ráð fyrir að veghaldari geti sett 
reglur um göngugötukort að höfðu samráði við lögreglu.
Umsögn barst frá einkaaðila þar sem lagt var til að léttum bifhjólum í flokki II verði heimilað að aka 
á hjólastígum þar sem þeir liggja samhliða vegi þar sem leyfilegur hámarkshraði er 60 km á klst. eða 
meiri. Í umsögninni var einnig lagt til að skylda hjólreiðamanns til að gefa hljóðmerki þegar hann 
nálgast gangandi vegfarendur e f  ætla má að þeir verði hans ekki varir verði felld brott. Loks var lagt 
til að skylda barna yngri en 16 ára til að nota reiðhjólahjálm við hjólreiðar verði felld brott. Ekki var 
talin ástæða til að bregðast við umsögninni.
Umsögn barst frá Skattinum þar sem lýst var áhyggjum af innflutningi rafmagnshlaupahjóla sem 
teljast skv. c-lið 30. tölul. 3. gr. umferðarlaga til reiðhjóla e f  þau eru hönnuð til aksturs á hraða frá 6 
km á klst. upp í 25 km á klst. Í umsögn Skattsins kom fram að þar sem ekkert hámarksafl mótors sé 
nefnt í umferðarlögum hafi tollyfirvöld lítil úrræði til að stöðva innflutning slíkra tækja e f  grunur 
leikur á um að hámarkshraði tækjanna sé meiri en 25 km á klst. m.a. vegna þess að tækjunum fylgi 
yfirlýsingar þess efnis að þau komist ekki hraðar. Skatturinn leggur því til að við skilgreiningu í c-lið 
30. tölul. 3. gr. umferðarlaga verði bætt skilyrði um að samfellt hámarsafl sé allt að 0,25 kW. -  Ekki 
var talin ástæða til að bregðast við umsögninni að sinni. Ráðuneytið hyggst þó á næstunni yfirfara 
regluverk sem varðar m.a. smærri ökutæki, þ.m.t. skilgreiningar ökutækjanna í lögum og reglugerðum 
og verður umsögnin höfð til hliðsjónar við þá vinnu.
Umsögn barst frá samtökum ferðaþjónustunnar þar sem samtökin gera athugasemd við 10. gr. 
frumvarpsins og benda á þá skoðun sína að nauðsyn sé að stofnaður verði miðlægur 
innheimtugrunnur sem stofnar kröfur um leið og ökumaður nýtir þjónustu eða stofnar til annarra 
gjalda, svo sem sekta eða veggjalda. Þá leggja samtökin til að við 14. gr. frumvarpsins verði bætt 
orðunum „og eftir atvikum ökumaður“ Ekki var talin ástæða til að bregðast við fyrri tillögunni. Þá 
var talið óþarft að bregðast við seinni tillögunni þar sem 14. gr. frumvarpsins leggur til breytingar á 1. 
mgr. 110. gr. umferðarlaga sem gerir þegar ráð fyrir því að ábyrgð á greiðslu gjalds vegna 
stöðvunarbrota hvíli fyrst og fremst á þeim sem ber ábyrgð á stöðvun ökutækis sem í flestum tilvikum 
er ökumaður ökutækis. Eigandi ber svo ábyrgð á greiðslu gjalds sem ekki greiðist innan tilskilins 
frests óháð því hvort eigandi hafi ekið í umrætt sinn.



Umsögn barst frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem sambandið hvatti til þess að ábendingar 
Reykjavíkurborgar yrðu skoðaðar vel og brugðist við þeim. Þá kom sambandið á framfæri þeirri 
skoðun að gera ætti breytingar á 86. gr. laganna á þá leið að í stað þess að gerð verði krafa um að 
reglur sveitarstjórna um notkun stöðureita og gjaldtöku fyrir hana þurfi samþykki lögreglustjóra ættu 
þær aðeins að þurfa umsögn lögreglustjóra. -  Ekki var talin ástæða til að bregðast við umsögninni að 
öðru leyti en því sem fram kemur fram í umfjöllun um breytingar sem gerðar voru á frumvarpinu í 
samræmi við ábendingar Reykjavíkurborgar.
Umsögn barst frá einstaklingi þar sem fram kom sú skoðun að stórhættulegt sé fyrir alla vegfarendur 
að heimila ekki léttum bifhjólum í flokki II að aka á göngu- og hjólastígum heldur skylda þau til að 
aka í almennri umferð.
Umsögn barst frá Samtökum fjármálafyrirtækja sem gerðu athugasemd við það að skráningarskyldar 
vinnuvélar séu undanþegnar vátryggingarskyldu skv. reglugerð nr. 1244/2019 en samtökin virðast 
ekki telja að lagaheimild sé fyrir undanþágunni. Umrædd reglugerð liggur á málefnasviði fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins og ekki var talin ástæða til að bregðast sérstaklega við umsögninni með 
breytingum á frumvarpinu.
Umsögn barst frá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda þar sem lagst var gegn afnámi skráningarskyldu 
eftirvagna sem hannaðir eru fyrir 750 kg eða minna að heildarþyngd. -  Ekki var talin ástæða til að 
bregðast við með breytingum á frumvarpinu. Þó hefur umsögnin orðið tilefni til þess að ráðuneytið 
hyggst skoða hvort rétt sé að nýta heimild 38. gr. laganna til að ákveða með reglugerð lægri 
hámarkshraða fyrir ökutæki sem dregur óskráðan eftirvagn.
Umsögn barst frá einstaklingi þar sem fram kom að fjöldi fyrirtækja, m.a. leigubifreiðar þjónusti 
fatlaða einstaklinga og þurfi að stöðva ökutæki við aðstæður sem ófatlaðir einstaklingar þurfa ekki. Í 
umsögninni var lagt til að bætt verði við heimild ökutækja ferðaþjónustu fatlaðra til að stöðva 
ökutæki í stæðum sem eru merkt hreyfihömluðum og þar sem almennt er bannað að stöðva eða 
leggja. -  Ekki var talin ástæða til að bregðast við umsögninni með breytingum á frumvarpinu.
Umsögn barst frá Landssamtökum hjólreiðamanna þar sem lagt var til að því verði frestað að gera 
brot gegn 1.-4. mgr. 43. gr. laganna refsiverð. Samtökin segja ekki koma fram í lögum, 
frumvarpsdrögunum né greinargerð með þeim hvernig tillitssemi sé metin eða mæld. Samtökin fóru í 
umsögninni einnig fram á að gerðar verði frekari breytingar á lögunum, n.t.t. á 10. og 43. gr. laganna 
þannig að miðað verði við að hjólreiðamaður megi hjóla á hlaupahraða í stað gönguhraða á 
göngugötu og á gangstétt eða göngustíg sem liggur samhliða hjólastíg. - Ekki var talin ástæða til að 
falla frá tillögu um að gera ákvæði 1. -  4. mgr. 43. gr. umferðarlaga refsiverð en ákvæðin eru skýr og 
brot gegn þeim geta valdið hættu. Þó voru gerðar breytingar á greinargerð með frumvarpinu og 
orðalag um tillitssemi fellt brott. Þá var ekki talin ástæða til að bregðast við umsögninni að öðru leyti.

Atriði sem gáfu tilefni til breytinga og atriði sem gáfu ekki tilefni til breytinga í  umsögn 
Reykjavíkurborgar
Umsögn barst frá Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar við drög að frumvarpi til laga um 
breytingu á umferðarlögum.
Reykjavíkurborg lagði til skilgreiningar á hugtökunum „stöðureitur“ og „gjaldskylt bifreiðastæði“ 
sem borgin telur rétt að verði bætt við umferðarlög. Reykjavíkurborg telur að réttur handhafa 
stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða skv. 2. mgr. 87. gr. umferðarlaga til að leggja í gjaldskyld 
bifreiðastæði án sérstakrar greiðslu eigi ekki að ná til gjaldskyldra bifreiðastæða í bílastæðahúsum. 
Ekki var talin ástæða til að bregðast við þessum athugasemdum.
Reykjavíkurborg lagði til að heimild handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða til aksturs um 
göngugötur verði felld brott. Ekki var talin ástæða til að bregðast við þessum athugasemdum. 
Reykjavíkurborg lagði til að fallið verði frá fyrirhuguðum breytingum á ákvæði um veitingu 
undanþága frá reglum um stærð og þyngd ökutækja. -  Ekki var talin ástæða til að koma til móts við 
þær athugasemdir að öllu leyti. Þó var gerð breyting á ákvæðinu á þá leið að nú er í frumvarpinu 
sérstaklega tekið fram að Samgöngustofu sé heimilt að binda undanþágu viðeigandi skilyrðum, t.d. 
um samþykki annarra veghaldara en Vegagerðarinnar eftir því sem við á.

Reykjavíkurborg lagði til að auk íbúa ætti að heimila rekstraraðilum við göngugötur að aka



vélknúnum ökutækjum um göngugötur. Sama með rekstraraðila í nærliggjandi götum þegar aðgengi 
að bifreiðastæðum þeirra er frá göngugötu og önnur leið ekki fær. Þá taldi borgin rétt að veghaldara 
verði sérstaklega heimilað að gefa út reglur um útgáfu göngugötukorta og notkun þeirra og að 
veghaldara verði heimilað að kveða á um frekari undanþágur frá banni við umferð en 1. mgr. 10. gr. 
laganna kveður á um. - Breytingar voru gerðar á frumvarpsdrögum til að koma til móts við þessar 
tillögur.


