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Reykjavík, 3. desember 2020

Nefndasvið Alþingis
b.t. umhverfis- og samgöngunefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019 
(umframlosunargjald og einföldun regluverks)

Hinn 12. nóvember síðastliðinn lagði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fram á Alþingi 
frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum (þskj. nr. 313 í 280. máli). Með frumvarpinu 
eru lagðar til ýmsar breytingar á ákvæðum umferðarlaga, nr. 77/2019. Frumvarpið hefur verið 
tekið til skoðunar á vettvangi Samtaka atvinnulífsins og SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu 
(hér eftir sameiginlega nefnd samtökin) og þykir ástæða til að koma eftirfarandi ábendingum 
og athugasemdum á framfæri.

2. gr.: Undanþágur vegna umferðar rekstraraðila um göngugötur

Í 10. gr. umferðarlaga, nr. 77/2019, er fjallað um göngugötur. Þá meginreglu er að finna í 1. 
málsl. 1. mgr. lagagreinarinnar að á slíkum götum sé umferð vélknúinna ökutækja bönnuð. Frá 
meginreglunni er vikið með nokkrum undatekningarákvæðum lagagreinarinnar, þ.e. heimil er 
umferð:

a) akstursþjónustu fatlaðra, handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða, lögreglu, 
slökkviliðs og sjúkraflutninga,

b) ökutækja í þeim tilgangi að afhenda verslunum, veitingastöðum og sambærilegum 
aðilum vörur á skilgreindum vörulosunartímum sem gefnir eru til kynna með skilti.

Þessu til viðbótar er sveitarfélagi heimilað að veita íbúum við göngugötu leyfi til aksturs um 
göngugötu vegna flutnings stærri hluta utan skilgreinds vörulosunartíma við sérstakar 
aðstæður.

Í a-lið 2. gr. frumvarpsins er lagt til að veghaldara verði heimilað að kveða á um aðrar 
undanþágur frá banni við akstri vélknúinna ökutækja um göngugötur með varanlegu sérákvæði 
1. og 4. mgr. 84. gr. laganna. Í b-lið 2. gr. er hins vegar lagt til að veghaldara verði til viðbótar 
veittar sérstakar heimildir til að:

1. Veita íbúum og rekstraraðilum við göngugötu, almennt eða sérstakt, leyfi til aksturs 
vélknúinna ökutækja um göngugötuna, til og frá lóð heimilis þeirra eða eftir atvikum lóð 
fyrirtækis þeirra, hvort heldur almennt eða í einstökum tilvikum, og

2. leyfa, almennt eða í einstökum tilvikum (sérstakt), akstur íbúa og rekstraraðila í 
nærliggjandi götum um göngugötu ef aðgengi að bifreiðastæðum þeirra er eingöngu 
frá henni eða önnur leið er þeim ekki fær.

Þriðji, fjórði og fimmti efnismálsliðir b-liðar 2. gr. eru svohljóðandi:

[3] Almenna heimild skal gefa til kynna með umferðarmerki. [4] Veghaldari gefur út 
göngugötukort til íbúa og rekstraraðila sem leyfi hafa til aksturs um göngugötu. [5] Slíkt kort 
skal vera sýnilegt í eða á ökutæki í göngugötu.
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Í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins segir:

Sú breyting er lögð til á 2. mgr. að í stað þess að sveitarfélagi sé aðeins heimilt að veita 
íbúum við göngugötu leyfi til aksturs um göngugötu vegna flutnings stærri hluta utan 
skilgreinds vörulosunartíma við sérstakar aðstæður verði heimildin almennari og opnari.
Slíkt þykir eðlilegt með tilliti til hlutverks og ábyrgðar sveitarfélaga sem veghaldara almennt.
Því er lagt til að veghaldara verði veitt sérstök heimild til að leyfa akstur íbúa og 
rekstraraðila um göngugötur til og frá lóð þeirra auk þess sem heimildin taki til íbúa 
og rekstraraðila nærliggjandi gatna í þeim tilvikum þegar aðgengi að bifreiðastæðum 
þeirra er aðeins fært frá göngugötu. Slíka heimild má veita almennt og ber þá að gefa til 
kynna með umferðarmerki, en hana má einnig veita í einstökum tilvikum. Lagt er til að 
veghaldari gefi út göngugötukort til íbúa og rekstraraðila sem hafa heimild til aksturs um 
göngugötu í þeim tilgangi að auðvelda umferðareftirlit við göngugötur. Þá verði lögreglu 
sérstaklega heimilað að leggja hald á göngugötukort til bráðabirgða ef grunur leikur á um 
misnotkun korts en veghaldara verði afhent haldlögð kort svo að leysa megi úr málum af 
þessum toga, til að mynda með afturköllun göngugötukorts. Þá er lagt til að veghaldara 
verði heimilt að setja nánari reglur um útgáfu og notkun göngugötukorta.

(Undirstrikun og breiðletrun samtakanna)

Samtökin fagna framangreindum tillögum. Rekstraraðilar verslana og veitingastaða, einkum í 
miðbæ Reykjavíkur, hafa staðið frammi fyrir töluverðum vanda þegar að því kemur að koma 
birgðum á staðinn. Fá samtökin ekki betur séð en að með 2. gr. frumvarpsins verði sveigjanleiki 
þeirra aukinn.

Hins vegar tekur tillagan ekki á öðrum tengdum vanda, þ.e. þeim vanda sem birgjar hafa staðið 
frammi fyrir vegna afhendingar vara til rekstraraðila með starfsemi við göngugötur eða 
nærliggjandi götur. Þann vanda er ekki síður brýnt að leysa. Almennt eru birgðageymslur birgja 
staðsettar utan göngugatna og því er auðsætt að heimild b-liðar 2. gr. mun ekki ná til þeirra, 
þ.e. veghaldara verður ekki heimilt að veita birgjum heimild til aksturs um göngugötu utan 
skilgreinds vörulosunartíma. Það getur vart talist betri valkostur að rekstraraðili við göngugötu 
sæki birgðir sínar einfaldlega sjálfur.

Í ljósi framangreinds leggja samtökin til að orðalagi b-liðar 2. gr. frumvarpsins verði 
breytt og veghöldurum verði einnig heimilað að veita dreifingaraðilum (birgjum) 
almennt eða sérstakt leyfi til aksturs vélknúinna ökutækja um göngugötur hvort heldur 
sem er vegna dreifingar til rekstraraðila við göturnar eða rekstraaðila í nærliggjandi 
götum um göngugötu ef aðgengi að bifreiðastæðum þeirra er eingöngu frá henni eða 
önnur leið er þeim ekki fær.

7. gr.: Innleiðing Evrópugerðar

Í 7. gr. frumvarpsins er lagt til að eftirlitsstofnun EFTA (ESA) verði veitt heimild til að leggja 
gjald á framleiðendur ökutækja sem ekki uppfylla viðmið um hámarksútblástur koltvísýrings. 
Er tillögunni ætlað að stuðla að innleiðingu reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
2019/631 frá 17. apríl 2019 um að setja staðla um frammistöðu vegna losunar koltvísýrings 
fyrir nýjar fólksbifreiðar og ný, létt atvinnuökutæki og um niðurfellingu reglugerða (EB) nr. 
443/2009 og (ESB) nr. 510/2011.

Afar mikilvægt er að frumvarpsgreinin verði að lögum fyrir áramót.
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Hafa ber í huga að gerðin tók gildi innan ESB hinn 1. janúar 2020. Skilningur samtakanna er 
að tafir á innleiðingarferlinu hér á landi hafi stuðlað að töfum á upptökuferli gerðarinnar í EES- 
samninginn.

8. gr.: Afnám skráningarskyldu eftirvagna < 750 kg

Í 1. mgr. 72. gr. laga nr. 77/2019 segir:

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.

(Undirstrikun samtakanna)

Við lögfestingu framangreindrar málsgreinar var eftirfarandi tekið fram:

Ákvæði um skráningu nær í meginatriðum til allra ökutækja sem ætluð eru til notkunar á 
vegi, sbr. 72. gr. Þetta á einnig við um vinnuvélar og hvers konar eftirvagna“ og „Að öllu 
virtu er hér lagt til grundvallar að rök standi til þess að samræma hámarksaksturshraða 
stærri og minni bifreiða og bifreiða sem aka með eftirvagna fremur en að viðhalda þeirri 
aðgreiningu á milli þessara bifreiða sem er að finna í 37. og 38. gr. gildandi laga. Í þessu 
sambandi skal einnig horft til þess að skv. 72. gr. frumvarpsins er lagt til að allir eftirvagnar, 
svo og hjólhýsi og tjaldvagnar, séu skráningarskyldir.

(Undirstrikun samtakanna)

Í 1. mgr. 74. gr. laganna segir:

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, aðrar en þær sem hannaðar eru til aksturs yfir 40 
km hraða á klst. og eru aðallega notaðar á opinberum vegum og rafknúin dráttartæki, sbr.
3. málsl. 1. mgr. 70. gr., torfærutæki og vinnuvélar.

Af framangreindu leiðir að eftirvagnar eru skráningar- og skoðunarskyldir samkvæmt gildandi 
lögum. Í a-lið 8. gr. frumvarpsins er hins vegar lagt til að skráningarskylda annarra eftirvagna 
en hjólhýsa, fellihýsa og tjaldvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg heildarþyngd eða minna verði 
afnumin en ráðherra verði hins vegar heimilað að ákveða skráningarskyldu þeirra eftirvagna 
sem undanskyldir verða, með reglugerð. Rökin fyrir breytingunni eru eftirfarandi:

Að beiðni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins tók Samgöngustofa saman 
tölfræðiupplýsingar um slys á árunum 2009-2018 þar sem eftirvagnar komu við sögu. 
Samkvæmt upplýsingum stofnunarinnar áttu sér stað fjögur slys á tímabilinu þar sem 
óskráð kerra var tilgreind og ein skráðra orsaka var „ökutæki í ólagi“, þ.e. þrjú slys þar sem 
lítil meiðsli urðu á fólki og eitt þar sem alvarleg meiðsli urðu. Þá áttu sér stað tvö slys á 
sama tímabili þar sem skráð tengitæki kom við sögu og lítil meiðsli urðu á fólki en „ökutæki 
í ólagi“ var skráð sem ein af orsökunum í báðum tilvikum. Ekki voru gerðar athugasemdir 
við ástand eftirvagna í öllum tilvikunum heldur var ýmist um að ræða bilun í tengibúnaði, 
eftirvagni eða ökutæki sem dró eftirvagn. Miðað við framangreindar upplýsingar virðast slys 
sem rekja má til þess að eftirvagnar séu í ólagi vera sjaldgæf. Færa má fyrir því rök að með 
því að koma á skráningar- og skoðunarskyldu smærri eftirvagna hafi verið gengið lengra
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en nauðsyn er með tilliti til umferðaröryggis og óhóflegar íþyngjandi skyldur kunni að hafa 
verið lagðar á eigendur slíkra tækja.

Samtökin hafa í tvígang gert verulegar athugsemdir við þessi áform, þ.e. þegar áform um 
frumvarpið 1 voru birt á samráðsgátt stjórnvalda bentu samtökin m.a. á varnaðarorð 
Rannsóknarnefndar Samgönguslysa frá 20072, tilvist mögulega vanbúinna heimasmíðaðra 
eftirvagna og erlenda kostnaðar- og ábatagreiningu3 vegna skoðunarskyldu léttra eftirvagna. 
Þá vöktu samtökin sömuleiðis athygli á samfélagskostnaði umferðarslysa og lýstu því yfir að 
þau væru alfarið mótfallin áformum um að ráðherra verði heimilað að undanskilja skráningar- 
og þar með skoðunarskyldu eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg eða minni heildarþyngd. Það 
gerði einnig fjöldi annarra umsagnaraðila, þ. á m. Vegagerðin. Þegar drög að frumvarpinu 
sættu samráði á samrágáttinni4 ítrekuðu samtökin framangreinda afstöðu og bentu á hve 
takmarkaður rökstuðningur lægi tillögunni til grundvallar. Í samráðsferlinu hafa áformin og 
ákvæðin tekið breytingum sem gerð er grein fyrir í 5. kafla athugasemda frumvarpsins. Þar 
kemur eftirfarandi m.a. fram:

Samtök verslunar og þjónustu lögðust gegn afnámi skráningarskyldu smærri eftirvagna en 
gerðu einnig sérstakar athugasemdir við fyrirhugaða heimild ráðherra til að kveða almennt 
á um undanþágu frá skráningarskyldu ökutækja með reglugerð. Brugðist var við því með 
því að setja inn almenna undanþágu smærri eftirvagna annarra en ferðavagna frá 
skráningarskyldu og bætt var við heimild ráðherra til að kveða eftir sem áður á um slíka 
skráningarskyldu í reglugerð.

Af framangreindu verður ráðið að nú snúi tillagan hvað helst að afnámi skráningarskyldu 
„hefðbundinna kerra“ sem eru 750 kg að heildarþyngd eða minni.
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(Mynd sett fram í dæmaskyni. Hana er að finna á forsíðu varnaðarskýrslu Rannsóknarnefndar 
umferðarslysa frá 2007)

1 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=86715150-3cf4-eall-9b99-005056bcce7e
2 http://www.rnsa.is/media/1136/varnadarskyrsla-um-eftirvagna-og-tengitaeki-2007.pdf
3 https://citainsp.org/wp-content/uploads/2019/02/LO.pdf
4 https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetAdviceFile/?id=5303a905-5709-eb11-9b9a-005056bcce7e
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Eins og áður vilja samtökin minna á að meginmarkmið umferðarlaga er að vernda líf og heilsu 
vegfarenda með auknu umferðaröryggi og eðli sínu gerir markmiðið ráð fyrir því að lögin 
innihaldi varúðarreglur sem stefna að því að koma í veg fyrir að líf- eða heilsuskaði komi fram. 
Af þeim sökum hefur í ýmsu tilliti verið gengið langt í því skyni að tryggja öryggi vegfaranda, 
m.a. með því að kveða á um skráningar- og skoðunarskyldu ökutækja. Í því ljósi mætti ætla að 
veigamikil rök þyrftu að liggja til grundvallar undanþágum frá varúðarsjónarmiðum sem liggja 
lögunum til grundvallar.

Grundvallarröksemdir samtakanna liggja fyrir í umsögnum um frá samráðsstigi. Þau rök eiga í 
grundvallaratriðum enn við þrátt fyrir að í frumvarpinu sé lögð til þrengra afnám skráningar- og 
skoðunarskyldu en áður.

Í varnaðarskýrslu vegna eftirvagna og tengitækja sem Rannsóknarnefnd umferðarslysa gaf út 
árið 2007 sem ber heitið „Er kerran í lagi?“ segir m.a.:

Mörg tilvik eru þekkt hér á landi þar sem eftirvagnar og tengitæki bila, hjól detta undan þeim 
eða þeir brotna hreinlega í sundur. Vitað er um tilvik þar sem eftirvagnar eða tengitæki hafa 
slitnað aftan úr bifreiðum á ferð og lent á ökutækjum sem komu á móti.

Í a.m.k. þremur slysum sem Rannsóknarnefnd umferðarslysa hefur rannsakað á 
undanförnum árum, hafa vegfarendur farist þar sem bifreiðar með eftirvagn áttu hlut að 
máli. Í öllum tilvikum voru alvarlegar athugasemdir gerðar við ástand eða hleðslu 
eftirvagnanna sem í hlut áttu.

Í skýrslunni er tekið dæmi af slysi sem Rannsóknarnefndin rannsakaði en um það sagði nefndin 
meðal annars:

Verulegar líkur eru á að þessi eftirvagn (kerra) hefði ekki verið í umferð ef eftirlit yfirvalda 
með ökutækjaflokknum væri í eðlilegum farvegi og í samræmi við þá hættu sem ökutæki 
þessi geta valdið. Þessi niðurstaða er síður en svo einsdæmi um ástand þessa flokks 
ökutækja í umferðinni. Kerran, sem hér er rætt um, var dæmigerð jeppa- eða fólksbílakerra 
og er hvorki skráningar- né skoðunarskyld. Hún var dregin á hraða sem var nálægt hámarks 
umferðarhraða á fjölförnum þjóðvegi.

Rannsóknarnefndin taldi á útgáfudegi skýrslunnar tilefni til að koma á framfæri ábendingu til 
stjórnvalda þess efnis að ástæða væri til að gera alla eftirvagna skráningar- og 
skoðunarskylda. Var í því samhengi m.a. tekið fram að ekki væri óvarlegt að áætla að með 
aukinni notkun slíkra ökutækja verði meiri líkur á að fram komi bilanir sem leitt geti til alvarlegra 
slysa sem hægt væri að koma í veg fyrir með eftirliti.

Léttir eftirvagnar eru ekki einvörðungu smíðaðir eða yfirfarnir af viðurkenndum fagaðilum. 
Hefur það í raun verið nokkuð algengt að einstaklingar smíði slíka vagna sjálfir, m.a. úr pörtum 
úrsérgenginna ökutækja. Sæti slíkir eftirvagnar ekki reglubundinni aðalskoðun verður það 
alfarið háð mati og getu þeirra sem annast smíðina hvort vagnarnir uppfylli eðlilegar 
umferðaröryggiskröfur. Reglubundin skoðun heimasmíðaðra eftirvagna hlýtur að teljast afar 
mikilvæg ef ætlunin er að tryggja umferðaröryggi. Vankantar á smíðinni geta hæglega haft 
alvarlegar afleiðingar í för með sér enda geta eftirvagnar ásamt hlassi hæglega vegið nálega 
jafn miklu og lítil fólksbifreið.
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Árið 2019 gaf framkvæmdastjórn ESB út skýrslu sem ber enska heitið „Study on the inclusion 
of light trailers and two- or threewheel vehicles in the scope of the periodic roadworthiness 
testing“. Tilgangur þeirra rannsókna sem liggja til grundvallar skýrslunni er að varpa ljósi á kosti 
þess að tveggja og þriggja hjóla ökutæki sæti reglulegri skoðun. Samkvæmt umfjöllun sem 
kemur fram í skýrslunni leiddi kostnaðar- og ábatagreining til þeirrar niðurstöðu að léttir 
eftirvagnar (e. light trailers) ættu að sæta reglubundinni skoðun (sjá bls. 76 í skýrslunni).

Umferðarslys eru afar dýr, hvort sem það er mælt á efnahagslegan eða samfélagslegan 
mælikvarða. Má í því samhengi m.a. líta til mats sem unnið var fyrir Vegagerðina á kostnaði 
umferðarslysa árið 2014 og slysaskýrslna Samgöngustofu þar sem m.a. kemur fram að 
umferðarslys hafi kostað samfélagið nálega 50 milljarða kr. árið 2019 og hæst numið um 60 
milljörðum kr. árið 2016. Ef kostnaðarmat á einstökum slysum frá árinu 2013 er uppfært til 
verðlags á ágúst 2020 kostar hvert banaslys í umferðinni samfélagið 793 millj. kr. um þessar 
mundir. Þá kostar hvert alvarlegt slys 103 millj. kr., hvert slys með litlum meiðslum 36 millj. kr. 
og hvert óhapp án meiðsla nálega 1,7 millj. kr. Í ljósi framangreinds má ætla að núvirtur 
efnahagslegur kostnaður samfélagsins af þeim þremur dauðslysum sem Rannsóknarnefnd 
umferðarslysa fjallaði um í varnaðarskýrslunni frá 2007 hafi numið tæpum 2,4 milljörðum kr.

Þrátt fyrir efnisákvæði 8. gr. frumvarpsins hafi tekið jákvæðum breytingum í 
samráðsferlinu leggjast samtökin enn gegn því að skráningar- og skoðunarskylda 
eftirvagna sem eru 750 kg að heildarþyngd eða minna verði afnumin.

10. gr.: Innheimta gjalds fyrir notkun stöðureita

Í 10. gr. frumvarpsins er kveðið á um að ráðherra geti heimilað ríkisaðila að sjá um innheimtu 
gjalds fyrir notkun stöðureita sem ríkisaðili hefur umsjón með án þess að gera þurfi sérstakan 
samning um innheimtuna.

Á almennum nótum sjá samtökin ekki að ástæða sé til að afmarka heimildina við framsal 
innheimtuvalds til ríkisaðila heldur gæti allt eins komið til greina að einkaaðila yrði falið 
að annast hana.

Hafa ber í huga að í ljósi aðgerða stjórnvalda vegna heimsfaraldurs COVID-19 mun samneysla 
aukast verulega næstu árin og eitt af helstu viðfangsefnum efnahagsstjórnarinnar verður að 
efla og viðhalda einkaneyslu. Framsal innheimtuvalds til einkaaðila gæti leikið hlutverk þegar 
að slíku kemur.

14. gr.: Ábyrgð á greiðslu sektar

Í 14. gr. frumvarpsins er lögð til breyting á 2. málsl. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 77/2019 sem mun 
hafa það í för með sér að eigandi eða umráðamaðurökutækis verða ábyrgir fyrir greiðslu gjalds 
vegna stöðvunar- eða stöðubrota. Í athugasemdum við 14. gr. frumvarpsins er m.a. tekið fram 
að það eigi til dæmis við í þeim tilvikum þegar einstaklingur hefur ökutæki á rekstrarleigu enda 
þyki þá ekki rétt að ábyrgð á greiðslu gjaldsins falli á eiganda ökutækisins sem hefur verulega 
takmörkuð umráð yfir ökutækinu.

Um leið og samtökin taka undir undirstrikið sjónarmið vilja samtökin leggja áherslu á að þau 
fái ríkara vægi á sviði umferðarlaga en tíðkast hefur. Tilfinning samtakanna er að
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innheimtuhagræði opinberra aðila sé jafnan látið ganga framar innheimtukvöðum sem eru 
lagðar á einkaaðila. Það er afar varhugaverð þróun.

f.h. Samtaka atvinnulífsins

Virðingarfyllst,

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Heiðrún Björk Gísladóttir 
verkefnastjóri á samkeppnissviði

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur

Fylgiskjöl:

Umsögn SA og SVÞ um áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019. 
Umsögn SA og SVÞ um drög að frumvarpi til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019. 
Rannsóknarnefnd umferðarslysa: Er kerran í lagi? Varnaðarskýrsla vegna eftirvagna og 
tengitækja. 2007.
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík 
srn@srn.is

Reykjavík, 11. september 2020

Efni: Umsögn um áform um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 
77/2019

Hinn 28. ágúst sl. birti samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið áform um frumvarp til laga 
um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019, á samráðsgátt stjórnvalda, Ísland.is. Í kafla 
A.1 í áformaskjalinu er m.a. tekið fram að skv. 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 74. gr. laganna 
beri almennt að skrá og skoða reglulega vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, óháð 
stærð eða þyngd eftirvagna. Í framhaldinu kemur fram að ráðherra hafi kallað eftir 
upplýsingum og slysatölfræði frá Samgöngustofu, vegna slysa og óhappa þar sem 
eftirvagnar koma við sögu, og gögnin gefi til kynna að slys sem megi rekja til þess að 
eftirvagn sé í ólagi séu afar sjaldgæf. Í ljósi framangreinds er, samkvæmt umfjöllun í kafla 
A.2, áformað að leggja til að ráðherra verði heimilað að undanskilja tiltekna 
ökutækjaflokka skráningar- og þar með skoðunarskyldu. Er í því samhengi tekið fram að 
ráðherra hafi í hyggju að kveða svo á um með reglugerð að skráningar- og 
skoðunarskylda taki almennt ekki til eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg eða minni 
heildarþyngd.

Áformaskjalið hefur verið tekið til umfjöllunar á vettvangi Samtaka og atvinnulífsins og 
SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu (hér eftir sameiginlega nefnd samtökin). Ástæða 
þykir til að gera nokkuð alvarlegar athugasemdir við áformin.

Ákvæði umferðarlaga

Meginmarkmið umferðarlaga er að vernda líf og heilsu vegfarenda með auknu 
umferðaröryggi. Í eðli sínu gerir markmiðið ráð fyrir því að lögin innihaldi varúðarreglur 
sem stefna að því að koma í veg fyrir að líf- eða heilsuskaði komi fram. Af þeim sökum 
hefur í ýmsu tilliti verið gengið langt í því skyni að tryggja öryggi vegfaranda.

Í 1. mgr. 74. gr. laga nr. 77/2019 er kveðið á um að færa skuli til reglubundinnar 
aðalskoðunar þau ökutæki sem eru skráð hér á landi. Sérstaklega er þó kveðið á um 
þær afmörkuðu undantekningar frá framangreindri meginreglu að hún nái ekki til 
tiltekinna dráttarvéla, rafknúinna dráttartækja, torfærutæka og vinnuvéla. Í 4. kafla 
almennra athugasemda í greinargerð frumvarps sem varð að lögunum er tekið fram 
ákvæði um skráningu nái í meginatriðum til allra ökutækja sem ætluð eru til notkunar á 
vegi og sérstaklega tekið fram að það eigi m.a. einnig við um hvers konar eftirvagna. Í 
sérstökum athugasemdum við 72. gr. frumvarpsins er m.a. vakin sérstök athygli á því að 
allir eftirvagnar verði skráningarskyldir en ekki einungis þeir sem gerðir eru fyrir meira en 
750 kg að heildarþyngd. Er þetta jafnframt áréttað í sérstökum athugasemdum við 37. 
gr. frumvarpsins.

Í gildistíð eldri umferðarlaga voru eftirvagnar sem gerðir eru fyrir 750 kg eða minni 
heildarþyngd hvorki skráningar- né skoðunarskyldir. Á 139. löggjafarþingi lagði 
þáverandi dómsmálaráðherra fram frumvarp að nýjum umferðarlögum sem byggði á 
vinnu nefndar sem skipuð var árið 2007. Frumvarpið fékk ekki framgang á Alþingi en var 
lagt fram að nýju í nokkur skipti. Samkvæmt inngangsorðum frumvarps þess er varð að 
lögum nr. 77/2019 var frumvarpið frá 139. löggjafarþingi lagt til grundvallar við
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undirbúning gildandi umferðarlaga. Í því samhengi er rétt að benda á að í sérstökum 
athugasemdum við 70. gr. frumvarpsins frá 139. löggjafarþingi kom eftirfarandi fram:

Sérstök athygli er vakin á því að gert er ráð fyrir að eftirvagn minni en 750 kg að 
heildarþyngd (jeppakerra) og vinnuvél sem notuð er á vegi í almennri umferð verði 
skráð, gagnstætt því sem er í gildandi umferðarlögum. Með þessu fyrirkomulagi er 
lagður grundvöllur að vátryggingarskyldu slíkra ökutækja sem miðast fyrst og fremst 
við notkun þess en ekki eiginleika eða tegund.

Ætla verður að ástæða hafi verið fyrir framangreindum áformum um 
vátryggingarskyldu eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg eða minni heildarþyngd.

Varnaðarorð Rannsóknarnefndar umferðarslysa

Í varnaðarskýrslu vegna eftirvagna og tengitækja sem Rannsóknarnefnd umferðarslysa 
gaf út árið 2007 sem ber heitið „Er kerran í lagi?" segir m.a.:

Mörg tilv ik  eru þekkt hér á landi þar sem  eftirvagnar og tengitæ ki bila, hjól detta undan þeim 
eða þeir brotna hreinlega í sundur. V itað er um tilv ik  þar sem  eftirvagnar eða tengitæ ki hafa 
slitnað aftan úr bifre iðum  á ferð og lent á ökutæ kjum  sem  komu á móti.

Í a.m.k. þrem ur slysum  sem Rannsóknarnefnd um ferðarslysa hefur rannsakað á undanförnum  
árum, hafa vegfarendur farist þar sem  bifre iðar með eftirvagn áttu hlut að máli. Í ö llum  tilv ikum  
voru a lvarlegar athugasem dir gerðar v ið  ástand eða hleðslu eftirvagnanna sem  í hlut áttu.

Í skýrslunni er tekið dæmi af slysi sem Rannsóknarnefndin rannsakaði en um það sagði 
nefndin meðal annars:

V eru legar líkur eru á að þessi eftirvagn (kerra) hefði ekki verið í um ferð e f e ftirlit yfirvalda með 
ökutæ kjaflokknum  væ ri í eð lilegum  farvegi og í sam ræ m i v ið  þá hættu sem  ökutæ ki þessi geta 
valdið. Þessi niðurstaða er síður en svo einsdæ m i um ástand þessa flokks ökutæ kja í 
umferðinni. Kerran, sem  hér er rætt um, va r dæ m igerð jeppa - eða fó lksbílakerra og er hvorki 
skrán ingar- né skoðunarskyld. Hún var dregin á hraða sem  va r nálæ gt hámarks 
um ferðarhraða á fjö lförnum  þjóðvegi.

Rannsóknarnefndin taldi á útgáfudegi skýrslunnar tilefni til að koma á framfæri 
ábendingu til stjórnvalda þess efnis að ástæða væri til að gera alla eftirvagna skráningar- 
og skoðunarskylda. Var í því samhengi m.a. tekið fram að ekki væri óvarlegt að áætla 
að með aukinni notkun slíkra ökutækja verði meiri líkur á að fram komi bilanir sem leitt 
geti til alvarlegra slysa sem hægt væri að koma í veg fyrir með eftirliti.

Heimasmíði

Léttir eftirvagnar eru ekki einvörðungu smíðaðir eða yfirfarnir af viðurkenndum fagaðilum. 
Hefur það í raun verið nokkuð algengt að einstaklingar smíði slíka vagna sjálfir, m.a. úr 
pörtum úrsérgenginna ökutækja. Sæti slíkir eftirvagnar ekki reglubundinni aðalskoðun 
verður það alfarið háð mati og getu þeirra sem annast smíðina hvort vagnarnir uppfylli 
eðlilegar umferðaröryggiskröfur.

Reglubundin skoðun heimasmíðaðra eftirvagna hlýtur að teljast afar mikilvæg ef ætlunin 
er að tryggja umferðaröryggi. Vankantar á smíðinni geta hæglega haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér enda geta eftirvagnar ásamt hlassi hæglega vegið nálega jafn 
miklu og lítil fólksbifreið.
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Erlend reynsla

Árið 2019 gaf framkvæmdastjórn ESB út skýrslu sem ber enska heitið „Study on the 
inclusion of light trailers and two- or threewheel vehicles in the scope of the periodic 
roadworthiness testing". Tilgangur þeirra rannsókna sem liggja til grundvallar skýrslunni 
er að varpa ljósi á kosti þess að tveggja og þriggja hjóla ökutæki sæti reglulegri skoðun.

Samkvæmt umfjöllun sem kemur fram í skýrslunni leiddi kostnaðar- og ábatagreining til 
þeirrar niðurstöðu að léttir eftirvagnar (e. light trailers) ættu að sæta reglubundinni 
skoðun (sjá bls. 76 í skýrslunni).1

Samfélagskostnaður umferðarslysa

Umferðarslys eru afar dýr, hvort sem það er mælt á efnahagslegan eða samfélagslegan 
mælikvarða. Má í því samhengi m.a. líta til mats sem unnið var fyrir Vegagerðina á 
kostnaði umferðarslysa árið 20142 og slysaskýrslna Samgöngustofu3 þar sem m.a. 
kemur fram að umferðarslys hafi kostað samfélagið nálega 50 milljarða kr. árið 2019 og 
hæst numið um 60 milljörðum kr. árið 2016. Ef kostnaðarmat á einstökum slysum frá 
árinu 2013 er uppfært til verðlags á ágúst 2020 kostar hvert banaslys í umferðinni 
samfélagið 793 millj. kr. um þessar mundir. Þá kostar hvert alvarlegt slys 103 millj. kr., 
hvert slys með litlum meiðslum 36 millj. kr. og hvert óhapp án meiðsla nálega 1,7 millj. 
kr.

Í ljósi framangreinds má ætla að núvirtur efnahagslegur kostnaður samfélagsins af þeim 
þremur dauðslysum sem Rannsóknarnefnd umferðarslysa fjallaði um í
varnaðarskýrslunni frá 2007 hafi numið tæpum 2,4 milljörðum kr.

Afstaða samtakanna

Það er öllum ljóst að til mikils er að vinna þegar að umferðaröryggi kemur. Að teknu tilliti 
til framangreindrar umfjöllunar verða röksemdir sem byggjast á lágri slysa- og
óhappatíðni vegna eftirvagna auk stjórnsýslubyrði bæði að teljast léttbærar og
mótsagnakenndar.

Í ljósi framangreinds hvetja samtökin samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið til 
að falla alfarið frá áformum um að ráðherra verði heimilað að undanskilja 
skráningar- og þar með skoðunarskyldu eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg eða 
minni heildarþyngd.

Að lokum taka samtökin undir ábendingar sem koma fram í umsögn
Bílgreinasambandsins hvað varðar bann við stöðvun eða lagningu ökutækja til 
rafhleðslu.

1 Skýrsluna má finna á vefslóðinni https://citainsp.org/wp-content/uploads/2019/02/LO.pdf
2 Sjá á vefslóðinni
https://www.vegagerdin.is/Vefur2.nsf/Files/Kostnadur_umferdarslysa/$file/Kostna%C3%B0ur%20umfer
%C3%B0arslysa.pdf
3 Slysaskýrslu Samgöngustofu 2019 má finna á vefslóðinni 
https://www.samgongustofa.is/media/umferd/skyrslur/Slysaskyrsla2019.pdf
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík 
srn@srn.is

Reykjavík, 8. október 2020

Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 
77/2019.

Hinn 24. september sl. birti samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið drög að frumvarpi til 
laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 77/2019, á samráðsgátt stjórnvalda, Ísland.is. 
Með frumvarpinu er m.a. ætlunin að leggja til lagabreytingar sem eiga að koma í veg fyrir 
aukna stjórnsýslubyrði og kostnað borgara, einfalda ferli við veitingu tiltekinna 
undanþága frá reglum, einfalda ferli ríkisaðila við að innheimta gjald fyrir notkun 
stöðureita og innleiðinga reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 frá 17. 
apríl 2019 um að setja staðla um koltvísýringslosun nýrra fólksbifreiða og nýrra léttra 
atvinnuökutækja og um niðurfellingu reglugerða (EB) nr. 443/2009 og (ESB) nr. 
510/2011.

Frumvarpsdrögin hafa verið tekið til umfjöllunar á vettvangi Samtaka atvinnulífsins og 
SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu (hér eftir sameiginlega nefnd samtökin). Ástæða 
þykir til að setja fram nokkrar athugasemdir og ábendingar af því tilefni.

Heimild til almennrar undanþágu frá skráningu tökutækis í tilteknum 
ökutækjaflokki (6. gr.)

Í 6. gr. frumvarpsins er lögð til veruleg útvíkkun á núgildandi heimild ráðherra til að 
ákveða með reglugerð að óþarft sé að skrá ökutæki. Í 2. mgr. 72. gr. gildandi 
umferðarlaga er undanþáguheimildin bundin við ökutæki sem eru ætluð til aksturs á 
afmörkuðum, skilgreindum svæðum og ökutæki sem eru ætluð til aksturs utan umferðar. 
Ef 6. gr. frumvarpsins verður að lögum verða engin slík skilyrði til staðar heldur mun 
undanþáguheimildin ná til allra ökutækja, óháð notkunareinkennum þeirra eða 
notkunarstað. Þá er orðalagi 6. gr. þannig háttað að heimild ráðherra verður virk nema 
sérstakar ástæður mæli gegn því að ökutæki í tilteknum ökutækjaflokki verði undanþegin 
skráningarskyldu. Í sérstökum athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins er tekið fram að 
með sérstökum ástæðum sé m.a. átt við alþjóðlegar skuldbindingar eða skýr 
öryggissjónarmið sem byggja á hlutlægum upplýsingum.

Þegar áform um frumvarpið voru birt á samráðsgátt stjórnvalda gerðu samtökin verulegar 
athugasemdir við að til stæði að afnema skráningar- og skoðunarskyldu eftirvagna að 
750 kg heildarþyngd eða minna. Í því samhengi bentu samtökin m.a. á varnaðarorð 
Rannsóknarnefndar Samgönguslysa frá 2007, tilvist mögulega vanbúinna
heimasmíðaðra eftirvagna og erlenda kostnaðar- og ábatagreiningu vegna
skoðunarskyldu léttra eftirvagna. Þá vöktu samtökin sömuleiðis athygli á
samfélagskostnaði umferðarslysa og lýstu því yfir að þau væru alfarið mótfallin áformum 
um að ráðherra verði heimilað að undanskilja skráningar- og þar með skoðunarskyldu 
eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg eða minni heildarþyngd. Það gerði einnig fjöldi 
annarra umsagnaraðila, þ. á m. Vegagerðin.

Rétt er að rifja upp að nýju að meginmarkmið umferðarlaga er að vernda líf og heilsu 
vegfarenda með auknu umferðaröryggi. Í eðli sínu gerir markmiðið ráð fyrir því að lögin 
innihaldi varúðarreglur sem stefna að því að koma í veg fyrir að líf- eða heilsuskaði komi
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fram. Af þeim sökum hefur í ýmsu tilliti verið gengið langt í því skyni að tryggja öryggi 
vegfaranda, m.a. með því að kveða á um skráningar- og skoðunarskyldu ökutækja. Í því 
ljósi mætti ætla að veigamikil rök þyrftu að liggja til grundvallar undanþágum frá 
varúðarsjónarmiðum sem liggja lögunum til grundvallar.

Það vekur sérstaka athygli að orðalagi efnisákvæða 6. gr. er þannig háttað að 
undanþáguheimildin verður ávallt virk nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Er það 
algert stílbrot ef litið er til framangreinds markmiðs umferðarlaga og þeirra varúðarreglna 
sem lögin innihalda. Mun eðlilegra og í betra samhengi við fyrirkomulag laganna hefði 
verið að kveða á um að ráðherra væri heimilt að víkja skráningarskyldu til hliðar einungis 
ef sérstakar ástæður mæla með því.

Þrátt fyrir að efnisákvæði 6. gr. frumvarpsdraganna séu almenn í þeim skilningi að þeim 
er ætlað að veita ráðherra heimild til að víkja skráningarskyldu til hliðar í tilviki 
ökutækjaflokka byggist rökstuðningur að baki heimildinni aðeins á tölfræðiupplýsingum 
um slys þar sem eftirvagnar komu við sögu á árunum 2009-2018. Í engu er t.d. vikið að 
stöðunni í tilviki annarra ökutækja sem fallið geta undir undanþáguheimildina. Ef tekið er 
mið af rökstuðningnum virðist mega álykta sem svo að níu ára tímabil án teljandi slysa 
sem tengjast tilteknum ökutækjaflokki standi veitingu undanþágu með reglugerð ekki í 
vegi, jafnvel þó fyrir liggi að alvarleg slys megi rekja til ástands ökutækja í þeim flokki á 
öðrum tímum. Að óbreyttu verða það þau mörk sem dregin verða.

Að þessu sinni er afstaða samtakanna ekki einvörðungu sú að þau leggjast alfarið 
gegn því að ráðherra verði heimilað að víkja til hliðar skráningar- og 
skoðunarskyldu eftirvagna sem gerðir eru fyrir 750 kg eða minni heildarþyngd 
heldur telja samtökin verulegt tilefni til að endurskoða efni 6. gr. frá grunni. Telja 
samtökin m.a. að verulega skorti á samræmi milli efnisákvæða 6. gr. frumvarpsins, 
markmiðsákvæða umferðarlaga og þeirra varúðarsjónarmiða sem liggja til 
grundvallar ákvæðum laganna.

Umframlosunargjald (7. gr.)

Í 7. gr. er lagt upp með að heimila ESA að leggja umframlosunargjald á framleiðanda 
ökutækja þegar vegið meðaltal útblásturs skaðlegra lofttegunda nýskráðra ökutækja 
framleiðandans á evrópska efnahagssvæðinu er hærra en viðmið sem kveðið er á um í 
reglugerð sem ráðherra setur. Með greininni er ætlunin að innleiða Evrópugerð um staðla 
um koltvísýringslosun nýrra fólksbifreiða og nýrra léttra atvinnuökutækja.

Í þessu samhengi vilja SVÞ árétta að það er afar brýnt að innflytjendur ökutækja sitji við 
sama borð þegar að losun frá ökutækjum kemur. Á það ekki síst við í ljósi þeirra 
markmiða sem stjórnvöld hafa sett í lofslagsmálum. Því er brýnt að innleiðingin eigi sér 
stað eins fljótt og verða má.

Innheimta gjalds fyrir notkun stöðureita (9. gr.)

Í 9. gr. er lagt upp með að ráðherra verði heimilað að fela ríkisaðila að annast innheimtu 
gjalds fyrir notkun stöðureita sem ríkisaðili hefur umsjón með.

Á almennum nótum sjá samtökin ekki að ástæða sé til að afmarka heimildina við framsal 
innheimtuvalds til ríkisaðila heldur gæti allt eins komið til greina að einkaaðila yrði falið 
að annast hana. Hafa ber í huga að í ljósi aðgerða stjórnvalda vegna heimsfaraldurs 
COVID-19 mun samneysla aukast verulega næstu árin og eitt af helstu viðfangsefnum 
efnahagsstjórnarinnar verður að efla og viðhalda einkaneyslu. Framsal innheimtuvalds 
til einkaaðila gæti leikið hlutverk þegar að slíku kemur.
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Er kerran í lagi?

Varnaðarskýrsla 
vegna eftirvagna og tengitækja

Rannsókiiai nefnd um ferðarslysa starfar sam kvæm t lögum nr. 24/2005. M arkm iöið með 
rannsóknum nefndarinnar er að sruöla að bættu um ferðaröryggi með þvi að greina 
orsakir og afleiðingar um ferðarslysa. Upplýsingar um störf nefndarinnar er að finna á 
vefnum  www.rnu.is

júlí 2007
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Varnaðarskýrsla um eftirvagna og tengitæki RNU

Varnaðarskýrsla nr. 1/2007

Í varnaðarskýrslum Rannsóknarnefndar umferðarslysa koma fram 
upplýsingar um umferðarslys í forvarnarskyni. Upplýsingarnar varða eitt 
öryggisatriði eða fleiri sem rannsóknarnefndin telur tilefni til að fjalla um 
í sérstakri skýrslu.

Rannsóknarnefnd umferðarslysa 
Húsi Flugbjörgunarsveitarinnar 
Flugvallarvegi 
101 Reykjavík

Sími 511 5040 
Fax 511 5041 
http://www.rnu.is
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Varnaðarskýrsla um eftirvagna og tengitæki RNU

Útdráttur

Með þessari varnaðarskýrslu vill Rannsóknarnefnd umferðarslysa koma á 
framfæri upplýsingum um hættu sem því fylgir fyrir vegfarendur að 
eftirvagnar eða tengitæki1 séu notuð á rangan hátt í umferðinni og án 
nægilegs eftirlits. Nokkur slys hafa komið til skoðunar hjá nefndinni á 
undanförnum árum sem gefa tilefni til þess að vegfarendur gæti að því að 
eftirvagnar og tengitæki sem dregin eru af bifreiðum, bæði í atvinnustarfsemi 
sem og til einkanota, uppfylli kröfur sem gera má til ökutækja í almennri 
umferð. Þá hefur komið í ljós að eftirlit með þessum búnaði er ekki 
fullnægjandi eins og málum er nú háttað.

Mörg tilvik eru þekkt hér á landi þar sem eftirvagnar og tengitæki bila, hjól detta 
undan þeim eða þeir brotna hreinlega í sundur. Vitað er um tilvik þar sem eftirvagnar 
eða tengitæki hafa slitnað aftan úr bifreiðum á ferð og lent á ökutækjum sem komu 
á móti. Athygli vekur að eftirvagnar sem hafa leyfða heildarþyngd minni en 750 kg 
eru hvorki skráningar- né skoðunarskildir. Tengitæki, s.s. tjaldvagnar og hjólhýsi eru 
skráningarskyld, en ekki skoðunarskyld.

Í a.m.k. þremur slysum sem Rannsóknarnefnd umferðarslysa hefur rannsakað á 
undanfömum árum, hafa vegfarendur farist þar sem bifreiðar með eftirvagn áttu hlut 
að máli. Í öllum tilvikum voru alvarlegar athugasemdir gerðar við ástand eða hleðslu 
eftirvagnanna sem í hlut áttu.

Hér skal tekið eitt dæmi. Í slysi sem nefndin rannsakaði og sem varð á 
Vesturlandsvegi við Árvelli á Kjalarnesi (sjá skýrslu RNU um málið á vefnum 
www.rnu.is), kom í ljós að eftirvagn sem dreginn var á eftir bifreið sem hlut átti að 
slysinu var í mjög slæmu ástandi. Í skýrslu um skoðun sem framkvæmd var af 
sérfræðingum að beiðni lögreglu segir í niðurstöðum um ástand kerrunnar sem 
dregin var:

Rannsókn ieicfdi í Ijós aö kerran var ekki í notkunarhæfu ástandi í aðdraganda 
slyssins vegna ástands hjólbarða, hjólalega, fjaðrabúnaðar, ryðskemmda í 
burðarvirki og frágangs og slits í lásfestingu tengibúnaðar

Verulegar líkureru á að kerran hafi rásað til hliðánna i akstri og það ástand 
ásamt háfermi af léttum varningi sem tók á sig verulega virid hafi dreift athygli

Verulegar líkur eru á að þessi eftirvagn (kerra) hefði ekki verið í umferð ef eftirlit 
yfirvalda með ökutækjaflokknum væri í eðlilegum farvegi og í samræmi við þá hættu 
sem ökutæki þessi geta valdið. Þessi niðurstaða er síður en svo einsdæmi um ástand

1 Eftirvagn er ökutæki sem aðalega er hannað til að vera dregið af öðru ökutæki, m.a. venjuleg kerra, 
tjaldvagnar, fellihýsi og hjólhýsi teljast til tengitækja skv. reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 
822/2004 með síðari breytingum.
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Varnaðarskýrsla um eftirvagna og tengitæki RNU
þessa flokks ökutækja í umferðinni. Kerran, sem hér er rætt um, var dæmigerð 
jeppa- eða fólksbílakerra og er hvorki skráningar- né skoðunarskyld. Hún var dregin á 
hraða sem var nálægt hámarks umferðarhraða á fjölförnum þjóðvegi.

Hleðsla eftirvagna -  brotalöm í umferðaröryggismálum

Það hefur ítrekað komið í ljós að ökumenn gæta oft á tíðum illa að því að hleðsla 
eftirvagna sé í samræmi við fyrirmæli reglugerðar um hleðslu, frágang og merkingu 
farms nr. 554/2003. Nokkuð er um að farmur falli af og ástæða er til að skoða það af 
fullri alvöru hvort þurfi að herða fræðslu til ökumanna, atvinnubílstjóra sem annarra. 
Þekkt eru dæmi um að þung stykki falli af eftirvögnum og valdi umtalsverðri hættu. Í 
Morgunblaðinu þann 25. janúar 2006 segir um eitt slíkt tilvik:

.... Á  undan bílnum var stræ tisvagn sem v irtis t vera að nema staðar og fó r þá bíistjórinn að 
hemia líka. Skaust þá fó iksbíii m iiii ökutækjanna tveggja og snarhemiaði þá vörubíistjórinn t il 
að afstýra siysi. Við þetta rifnuðu festingar 12 tonna kiumpsins á tengivagni vörubíisins með 
þeim afieiðingum að fiikk ið  fé ii í götuna og skaii utan í aðvífandi föiksbíi sem ók samsíða 
vörubíinum hægra megin. Ekki voru notaðir nægiiega ste rkir fjö tra r á farminum, en notaðir 
voru tauborðar í stað keðja sem hefði verið öruggara. Sú vinnuskipun e r íg iid i að nota keðjur 
við þungafiutninga a f þessu tag i en a f einhverjum orsökum hafí þ v í ekki verið fy ig t í þetta  
sk ip ti..."

Þá þekkist það einnig að farmur, sem ekki telst verulega þungur, fjúki af og valdi 
hættu fyrir umferð þar sem hann lendir á götunni eða öðru ökutæki.

Í  byrjun jún í á þessu árí fauk iiia festur bátur af eftirvagni sem dreginn var eftir þjóðveginum skammt 
frá Hvolsvelli. Báturinn lenti beint framan á bíi sem var næstur á eftir og má te/jast mikii miidi að ekki 
varð aivaríegt s/ys. Ljósmyndir fengnar úr safni lögreglu.

Ábending til ökumanna

Rannsóknarnefndin vill hvetja þá sem eru með óskráðar kerrur í notkun að láta 
fagmenn kanna ástand þeirra og gæta að því að draga þær ekki nema vitað sé með 
vissu að ekki stafa hætta af notkun þeirra.

Þessu til viðbótar er ástæða til að vekja athygli þeirra sem eru með eftirvagna eða 
tengitæki í notkun á því að aksturseiginleikar bifreiða geta breyst mjög við að draga 
þau. Framleiðendur bifreiða gefa upp heimilaða þyngd eftirvagns eða tengitækis og 
má lesa upplýsingar um það í skráningarskírteini bifreiðar. Þar er gerður
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greinarmunur á því hvort ökutækið sem er dregið er búið hemlum eður ei. Enn 
fremur er mikilvægt að fylgja leiðbeiningum framleiðanda eftirvagns eða tengitækis 
um leyfða heildarþyngd. Full ástæða er til að hvetja ökumenn til að kynna sér hvað 
við á og vera vakandi fyrir þessum staðreyndum.

Allt of oft berast fréttir af farmi sem fellur af eftirvögnum og bifreiðum. Þetta skapar 
mikla hættu og ættu ökumenn ávalt að gæta vel að frágangi farms. Ganga verður frá 
farmi á þann hátt að hann falli ekki af við vind eða neyðarhemlun. Farmur sem er 
inni í farþegarými bifreiða þarf einnig að vera vel skorðaður.

Hægt er að leita sér nánari upplýsinga um eftirvagna og tengitæki hjá 
Umferðarstofu.

Varnaðarskýrsla um eftirvagna og tengitæki

Ábending til stjórnvalda

Rannsóknarnefnd umferðarslysa hvetur yfirvöld til að hrinda í framkvæmd þeirri 
fyrirætlan sem sett var fram í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda fyrir árin 2002- 
2012 að gera alla eftirvagna skráningar- og skoðunarskylda. Um leið er ástæða til að 
vekja athygli á fjölgun tengitækja hér á landi, s.s. hjólhýsa og fellihýsa. Þessi flokkur 
ökutækja er skráningarskyldur en ekki skoðunarskyldur og því geta þau verið í 
notkun lengi án þess að vitað sé um ástand öryggisbúnaðar þeirra s.s. tengi- og 
hjólabúnaðar eða hemla. Tengitæki hafa breyst talsvert frá því að þær reglur sem 
um þau gilda voru settar. Framboð á stórum og þungum tjaldvögnum, fellihýsum og 
hjólhýsum hefur stóraukist. Nefndin hvetur stjórnvöld til að gera þennan 
ökutækjaflokk skoðunarskyldan.

Ekki er óvarlegt að áætla að með aukinni notkun þessara ökutækja verði meiri líkur á 
að fram komi bilanir sem leitt geta til alvarlegra slysa sem hægt væri að koma í veg 
fyrir með eftirliti. Þá er rík ástæða til að hvetja yfirvöld löggæslumála til að hafa 
öflugt eftirlit með kerrum sem dregnar eru í umferðinni og nota þau úrræði sem lög 
leyfa til að taka vanbúnar kerrur úr umferð og fylgjast með því að skráningarviðmið 
séu virt. Mjög margar kerrur tengjast frístundaiðkun ýmis konar og má þar nefna 
notkun þeirra við flutning á torfæruvélhjólum á keppnisstað, á hestum, vélsleðum, 
bátum eða golfbílum svo dæmi séu tekin. Reynslan sýnir að við slíka notkun skortir 
oft á tíðum mjög uppá að ökumenn hugi að þeim reglum sem gilda.
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Dæmi um skráningarskyldan eftirvagn sem er óskráður.

Samantekt

• Fjöldi óskráðra eftirvagna og tengitækja er í notkun hér á landi. Í öðrum 
löndum sem Ísland ber sig saman við í umferðaröryggismálum eru eftirvagnar 
og tengitæki ávallt skráningarskyld.

• Erfitt er að framfylgja skráningarviðmiðum. Eftirvagn sem kann að vera 
„óskráningarskyldur" samkvæmt umferðarlögum verður skráningarskyldur við 
ranga notkun, t.d. við hleðslu sem er umfram það sem hann er ætlaður fyrir 
eða sem reikna má að hann sé ætlaður fyrir.

• Rannsóknarnefnd umferðarslysa hvetur notendur eftirvagna og tengitækja til 
að huga vel að frágangi farms.

• Mörg tilvik eru þekkt þar sem eftirvagnar (kerrur) eða vagnar sem eru 
sannanlega í ólagi, bila, losna aftan úr bifreið eða eiga þátt í því að slys 
verður. Við slíkar aðstæður eru vegfarendur settir í óþarfa hættu.

• Rannsóknarnefnd umferðarslysa hvetur til vakningar í þessum efnum og brýnir 
bæði Alþingi til að huga að lagabreytingum, yfirvöld til aðgerða og þá sem 
þessi tæki nota, til að gæta að öryggi þeirra.
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