
Umhverfis-og samgöngunefnd Alþingis

Umsögn við 280. þingmál á 151. löggjafaþingi, frumvarp til laga um breytingar á 
umferðarlögum nr. 77/2019 (umframlosunargjald og einföldun regluverks).

Með breytingum á umferðarlögum frá 2015 var gerð sú breyting að létt bifhjól í flokki 1 voru 
gerð skráningarskyld en ákvæðinu ekki framfylgt af Samgöngustofu. Þetta var síðan áréttað í 
breytingum á umferðarlögum 2019 nr. 77 25. júní og hóf Samgöngustofa að skrá þessi ökutæki 
á þessu ári (2020).

Undir skilgreininguna létt bifhjól í flokki 1 falla nokkrar tegundir farartækja og höfða til breytilegs 
eigendahóps. Þar getum við aðallega talað um farartæki á tveimur, þremur eða fjórum hjólum. 
Þau hjól, sem eru á tveimur hjólum, höfða mest til yngri notanda en þau sem eru á þremur eða 
fjórum hjólum höfða nær eingöngu til eldri borgara og öryrkja. Mörg þeirra hafa 
Sjúkratryggingar Íslands útvegað sínum skjólstæðingum að undangengnum ákveðnum 
skilyrðum en aðrir hafa fest kaup á þeim sjálfir en þau hjól komast yfirleitt 5 til 10 km. hraðar 
eða 25 km/klst. Það er sá hámarkshraði sem Evrópusambandið setur sem viðmið til að veita 
CE vottun sem létt bifhjól í flokki 1.

Svo talað sé um seinni tvo hópana, eldri borgara og öryrkja, þá hefur það gjarnan verið 
forsenda þess að þessir hópar festi kaup á svona farartækjum að oft hafa ökuréttindi ekki 
fengist endurnýjuð af heilsufarsástæðum og/eða um sé að ræða veruleg stoðkerfisvandamál. 
Í hugum flestra er verið að festa kaup á hjálpartæki sem m.a. er til þess ætlað að rjúfa 
félagslega einangrun og til að geta komist á milli staða í sínu nærumhverfi sér til ánægju eða 
til að verða sem mest sjálfbjarga.

Iðulega er spurt um hvort einhver viðbótar kostnaður leggist á hjólin s.s. tryggingar og hefur 
svarið verið að svo þurfi ekki heldur falli tryggingaverndin undir ákvæði heimilistrygginga og er 
þetta áréttað í lögunum. Hins vegar er rétt að geta þess að þegar ákvæðið kom fyrst inn í 
umferðarlög 2015 leið ekki á löngu þar til að tryggingafélög voru farin að boða 
ábyrgðatryggingu á þessi farartæki. Þetta var tekið af heimasíðu þeirra eftir að Samgöngustofa 
staðfesti að stofnunin myndi ekki framfylgja ákvæðinu.
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Eigendur þessara farartækja hafa óttast í nokkur ár að þau yrðu skráningarskyld og því 
framfylgt og að þegar ákvæðið hefði fest sig í sessi kæmu aðrar álögur.
Í samtali við tryggingarfélag þá hefur ítrekað verið bent á að eins og staðan sé núna bæri ekki 
að kaupa ábyrgðatryggingu en það yrði hugsanlega endurskoðað ef farartækjum fjölgaði mikið 
og tjónum samhliða því. Myndi ég telja að þetta yrði sennileg niðurstaða.

Það vakti sérstaka athygli þegar Samgöngustofa fór í kynningarátak að skrá skyldi öll létt 
bifhjól í flokki 1 hvort sem þau væru flutt inn á árinu 2020 eða fyrr að viðurlögðum sektum frá 
og með 1. mars 2021. Strax fóru menn að velta fyrir sér hvort þetta stæðist ákvæði 
stjórnarskrár um afturvirkni laga auk þess sem margir bentu á að hér væri um algjöran 
forsendubrest að ræða.

Viljum við eindregið leggja það til við Alþingi að ákvæðið um skráningaskyldu léttra bifhjóla í 
flokki 1 verði tekið út úr lögum til að eyða allri óvissu um hvað verður og að tekið verði mið af 
því að hjól í þessum flokki á þremur eða fjórum hjólum flokkist sem hjálpartæki fyrst og fremst. 
Í hugum þeirra sem þau nota eru þau ótvírætt að hjálpa mörgum til að öðlast betra líf.

Hveragerði 06. desember 2020 
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Svavar Kristinsson


