
Ég hef  fjögur undanfarin ár
haft afskipti af akstri tor-
færutækja á Ólafsfirði og þá

aðallega torfærubifhjóla auk snjó-
sleða.

Í byrjun starfsferils míns hér á
Ólafsfirði þurfti lögreglan síendur-
tekið að hafa afskipti af óskráðum
torfærubifhjólum á götum bæjarins
og jafnvel réttindalausum öku-
mönnum á þeim. 

Iðulega voru svör ökumanna
eitthvað á þá leið að bæjaryfirvöld
leyfðu akstur inn og út úr bænum
svo og að ekki væri hægt að skrá
þessi hjól né tryggja þau.

Við skoðun á lögreglusamþykkt
Ólafsfjarðar kom í ljós að heimilt
var að aka torfærutækjum stystu
leið inn og út úr bænum. Við gerð
nýrrar lögreglusamþykktar sem
samþykkt var af dómsmálaráðu-
neytinu 11. júlí 2002 var þessi
heimild samþykkt, en í 21. gr. sam-
þykktarinnar segir að öll umferð
torfærutækja s.s. vélsleða, snjóbíla
o.þ.h. sé bönnuð innan þéttbýlis í
stjórnsýsluumdæmi Ólafsfjarðar-
bæjar og á öðrum þeim svæðum í
umdæminu þar sem slíkt kann að
verða auglýst sérstaklega. Þó sé
eigendum slíkra ökutækja í undan-
tekningartilfellum og þegar aðstæð-
ur leyfa heimilt að aka frá heimilum
sínum út úr bænum stystu leið og til
baka aftur að lokinni ferð. Sama
eigi við um eldsneytistöku.

Lagði ég til við bæjaryfirvöld
að endurskoða 21. gr. samþykktar-
innar en því var hafnað. Voru bæjar-
búar því í þeirri trú að akstur innan-
bæjar, hvort sem var á snjósleðum
eða torfærubifhjólum, væri lögleg-
ur.  Lögreglusamþykktin brýtur
gegn umferðarlögum og var því
óhjákvæmilegt að þeir sem óku á
torfærutækjum á götum bæjarins
yrðu sektaðir samkvæmt umferðar-
lögum þar sem slík tæki hafa ekki

heimild til að aka á þjóðvegum eða
á almennum götum. 

Útgáfa leyfa til aksturskeppni 
Frá því í apríl 2002 hafa verið gefin
út á Ólafsfirði  sex  leyfi fyrir
keppni með snjósleðum og þar af
fjórum sinnum þar sem leyfi hefur
verið veitt fyrir aldurshópinn 14 -
17 ára. Frá því í júní 2002 hafa ver-
ið gefin út þrjú leyfi fyrir mót-
orcrosskeppni, þar af tvisvar sinn-
um þar sem leyfi var veitt fyrir ald-
urshópa frá 12 ára aldri. 

Æfingaleyfi fyrir sérstakri æf-
ingabraut skv. 15. gr. reglugerðar
nr. 258/2000 um akstursíþróttir hef-
ur verið gefið út þrisvar sinnum á
Ólafsfirði, fyrst tímabundið frá 18.
mars 2003 til 1. maí 2003, frá 23.
júní 2003 til 1. nóvember s.á. en
það leyfi var afturkallað 19. júlí
2003 vegna endurtekinna brota á
skilyrðum leyfisins. Þann 29. júní
2005 var síðast gefið út leyfi fyrir
æfingabraut fyrir torfærubifhjól til
1. nóvember 2005. Skilyrði fyrir
brautinni er að ökutæki séu skráð
og tryggð og ökumenn með tilskilin
ökuréttindi. Ábyrgðarmenn skulu
vera á svæðinu á opnunartíma.

Við skoðun á lögum og reglu-
gerðum er snerta torfæruakstur er
ýmislegt áhugavert að sjá.

Sendi ég bréf til samgönguráðu-
neytisins 11. júlí sl. sem er uppi-
staðan í grein þessari. 

Hvar má aka torfærutækjum?
Lög nr. 50/1987, 
umferðarlög
Samkvæmt umferðarlögum nr.
50/1987, 1.mgr. 43. gr., segir að aka
megi torfærutæki á einkavegi. Auk
þess má aka yfir veg sem ekki er
einkavegur.

Reglugerð nr. 257/2000 um akst-
ursíþróttir og aksturskeppni

Samkvæmt 8. gr. reglugerðarinnar
má aka á tilgreindum vegum og skv.
13. gr. á fáförnum vegum. 

Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd
Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. náttúru-
verndarlaga er bannað að aka vél-
knúnum ökutækjum utan vega á
snævi þöktu landi. 

Reglugerð nr. 528/2005 um tak-
markanir á umferð í náttúru Ís-
lands
Samkvæmt 6. gr. reglugerðarinnar
er óheimilt að aka torfærutækjum
utan vega, eingöngu á svæðum sem
hafa verið samþykkt fyrir akstursí-
þróttir.

Á því sem ofar er sagt má sjá að
ekki er samræmi á milli  umferðar-
laga og laga um náttúruvernd svo
og reglugerða byggðum á viðkom-
andi lögum. 

Sú spurning vaknar því hvort
hægt sé í skjóli laga nr. 44/1999 að
kæra mann sem ekur torfærutæki á
einkavegi vegna heimildarinnar
sem lögfest er í umferðarlögum sbr.
1. mgr. 43. gr. laganna. Sú spurning
vaknar líka hvort lögreglustjóri geti
með stoð í reglugerð nr. 257/2000
veit heimild til aksturs á fáförnum
vegi sbr. bréf ríkislögreglustjóra
dags. 17/08/1999 sbr. og bréf hans
dags. 27/01/2001 en í fyrra bréfinu
er ákvörðunartakan hjá lögreglu-
stjóra og staðfest aftur með síðara
bréfinu.

Hver má aka torfærutæki?
Ökuréttindi öðlast einstaklingur í
fyrsta sinn 17 ára gamall sbr. 48. gr.
umferðarlaganna. Möguleiki er að
fá réttindi á skellinöðrur 15 ára eða
á hjól undir 50 cc. Til þess að öðlast
þau réttindi þarf neminn að fara í
ökuskóla og fá leiðsögn ökukennara
auk þess að taka próf.
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Ástríður Grímsdóttir

Akstur torfærutækja,
löglegur eða ólöglegur?



Reglugerð nr. 257/2000
Samkvæmt 16. gr. reglugerðarinnar
er lögreglustjóra heimilt að víkja
frá ákvæðum umferðarlaga um öku-
skírteini og lágmarksaldur öku-
manna við æfingar og keppni á lok-
uðum svæðum utan vega. 

Með heimild í reglugerðinni
getur lögreglustjóri veitt barni allt
niður í 12 ára heimild til að hjóla í
samþykktri akstursbraut hvort sem
um er að ræða æfingar eða keppni.

Samkvæmt c-lið 4. mgr. 16. gr.
reglugerðar nr. 257/2000 mega 12 -
14 ára börn aka allt að 85 rúmsenti-
metra hjóli, 14 - 15 ára allt að 125
rúmsentimetra hjóli og frá 15 ára
125 cc og upp úr.

Ef reglur um ökuréttindi eru
skoðaðar samanber reglugerð nr.
501/1997 veita A-réttindi (efri lína)
rétt til að aka m.a. tvíhjóla bifhjóli
án og með hliðarvagni undir 50 cc,
léttu bifhjóli og torfærutæki.

A-réttindi (neðri lína) veita m.a.
rétt til að aka tvíhjóla bifhjóli
án/með hliðarvagni yfir 50 cc svo
og sömu réttindi og A (efri lína)
veitir.

B-réttindi veita rétt til að stjórna
fólksbifreið, léttu bifhjóli og tor-
færutæki s.s. vélsleða.

Sé einstaklingur með B-réttindi
(almenn ökuréttindi) þarf hann að
taka sérstakt próf til að fá 
A-réttindi sem veitir honum rétt til
að aka bifhjólum 50 cc og stærri. 

Hér vaknar sú spurning hvernig
það megi vera að sérstök réttindi
þurfi til að aka bifhjóli undir 50 cc,
sérstakt ökupróf til að aka bifhjóli
yfir 50 cc en eingöngu B-réttindi til
að aka torfærutæki sem getur í eðli
sínu verið tvíhjóla mótorhjól ætlað
sérstaklega til torfæruaksturs og
getur þess vegna verið allt upp í 400
cc eða stærra og síðan má lögreglu-
stjóri veita réttindalausum 12 ára
unglingi leyfi til að aka allt að 85 cc
hjóli, 14 ára allt að 125 cc hjóli og
15 ára yfir 125 cc. Er ekki einhver
brotalöm þarna eða er ekki ástæða
til að skýra reglurnar betur og taka
á þeim ef undantekningar eiga að
vera til staðar? 

Tryggingar
Vegna umsóknar vélhjólaklúbbs
Ólafsfjarðar um að leyfa 12 - 17 ára
unglingum að keppa í mótorcross-
keppni ræddi undirrituð við aðila

hjá Sjóvá-Almennum tryggingum
og VÍS þar sem krafa er gerð um að
ökumenn séu sérstaklega tryggðir í
keppni en skv. 5. gr. reglugerðar nr.
257/2000 um akstursíþróttir og
aksturskeppni skulu ökutæki sem
taka þátt í aksturskeppni tryggð sér-
staklega.

Í ljós kom að þessi tvö trygg-
ingafélög tryggja ekki ökumenn
sem ekki eru með tilskilin réttindi.
Ábyrgðartrygging brautarinnar
tryggir ekki ökumenn og verði öku-
maður undir 16 ára fyrir slysi í
keppni fær hann heldur engar bætur
frá almannatryggingum. Unglingar
undir 17 ára aldri eru því ótryggðir
við æfingar og keppni þó svo þeir
séu á samþykktum æfingasvæðum.

Ég tel brýna nauðsyn á að sam-
ræma lög og reglur í þessum mála-
flokki, sem kallast akstursíþróttir.
Hér er um ört vaxandi íþrótt að
ræða og kristaltært að foreldrar
kaupa hjól handa ungum börnum
sínum og leyfa þeim að hjóla bæði
á götum svo og upp til heiða og
fjalla. Auk þess eru fullorðnir
einnig á óskráðum hjólum og því
ótryggðir lendi þeir í tjóni.

Því er nauðsynlegt að ná utan
um þennan málaflokk, samræma
reglur og höfða til þessara aðila
með því að vinna með þeim í þeim
tilgangi að koma íþróttinni í farsæl-
an farveg. Viðræður við trygginga-
félögin verða að eiga sér stað því
einn og einn einstaklingur fær engu
áorkað þar. 

Bent er á ábendingar rannsókn-
arnefndar umferðarslysa í skýrslu
um banaslys í umferðinni árið 2004
vegna torfærubifhjóla, bls. 23. 

Ég hef orðið vör við þá afstöðu
foreldra að fyrst ekki er hægt að
tryggja börnin sé heldur engin
ástæða til að skrá hjólin sem þau
hjóla á.  Öll torfæruhjól sem flutt
eru til landsins eru skráningarskyld
og eiga að hafa ábyrgðartrygginu
svo hér er um verulegan galla að
ræða í kerfinu.

Í 1. mgr. 21. gr. reglugerðar nr.
257/2000 er heimild til að skrá
óskráð hjól til keppni (óskráð hjól
eiga ekki að vera til í landinu ).
Þessi grein hefur verið túlkuð rúmt
eftir því sem ég kemst næst og því
hafa þeir sem eiga óskráð hjól getað
skráð þau til keppni. 

Sé markmið yfirvalda að fá

hjólamenn til að koma ofan af fjöll-
um og hjóla í samþykktum brautum
þurfa einnig að fara fram viðræður
við lögreglustjóra því samkvæmt
könnun er ég gerði fyrir nokkrum
dögum virðast vera þrjár brautir á
landinu sem hafa fengið formlegt
samþykki lögreglustjóra, þ.e. í
Keflavík, Reykjavík og Ólafsfirði.
Þó hef ég ekki getað fengið afrit af
útgefnu leyfi nema frá Keflavík.  Sú
skoðun er þó meðal hjólamanna að
aðrar brautir, s.s. á Selfossi, Vest-
mannaeyjum, Ólafsvík, Akureyri,
Vík og víðar, séu með leyfi enda er
verið að keyra í þeim brautum án
athugasemda eins og sjá má á
heimasíðu þeirra, motocross.is.

Verið er að taka vélhjólaklúbba
inn í ÍSÍ og því er tækifæri til að
nýta það lag sem virðist vera núna.
Vélhjólaklúbbur Ólafsfjarðar hefur
einnig tekið þá afstöðu að veita ein-
göngu skráðum hjólum þátttökurétt
í keppni á þeirra vegum og er því
nauðsynlegt að fá önnur félög til að
fylgja fordæmi þeirra. Hins vegar er
ekki hægt að krefjast þess að rétt-
indalausir keppendur séu tryggðir
því þær tryggingar eru ófáanlegar
eins og staðan er í dag. Þessi aldurs-
hópur getur því hvergi stundað æf-
ingar nema á fjöllum og heiðum þar
sem ekki sést til þeirra. Ekki eru
það góð skilaboð til þessara íþrótta-
manna.

Fyrir liggur beiðni hjá sýslu-
manninum á Ólafsfirði um heimild
til að veita yngri aldurshópum leyfi
til að æfa á æfingabrautinni sbr.
heimild í reglugerð um akstursí-
þróttir nr. 257/2000.

Ég tel útilokað, á meðan yngri
ökumenn ( 12 - 17 ára) geta ekki
tryggt sig á samþykktum æfinga-
brautum, að veita þeim leyfi til að
keyra í brautum þrátt fyrir að þær
séu sérstaklega samþykktar af lög-
reglustjóra því þar hafa þeir enga
frekari vernd en úti á víðavangi. Því
getur lögreglustjóri ekki samþykkt
slíkan akstur.  

Ég legg því ríka áherslu á að
farið verði markvisst í að vinna í
þessum málaflokki og koma bönd-
um yfir utanvegaakstur skráðra og
óskráðra torfæruhjóla og  ótryggða
og réttindalausa ökumenn. 

Höfundur er sýslumaður á
Ólafsfirði
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