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Útdráttur 
Ísland er réttarríki og samkvæmt hugtakinu réttarríki er allt ríkisvald bundið af lögum og öll 

afskipti af réttindum borgaranna verða að hvíla á skýrum lagaheimildum. Öll fyrirmæli, 

heimildir og sérstök lög verða að vera byggð á almennum lögum sem ekki er heimilt að fara út 

fyrir. Allar stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru verða að vera í samræmi við lög og eiga sér 

viðhlítandi stoð í þeim.  

Lögreglan má ekki aðhafast neitt gagnvart borgaranum nema hafa til þess lagaheimildir með 

stoð í lögum. Lögreglan hefur lögbundið hlutverk meðal annars að gæta almannaöryggis og 

halda uppi lögum og reglu. Til þess að ná markmiðum sínum  beitir lögreglan ýmsum 

aðferðum, til að mynda beitir hún hraðamyndavélum til þess að stjórna umferðarhraða. Í þessu 

lokaverkefni reynir höfundur að sýna fram á að heimildir lögreglu til að beita 

hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum séu óljósar, byggja á túlkunum lögreglu og falli ekki 

beint undir réttarríkishugmyndina og meðalhófsreglu. Farið er yfir lög og reglur sem lögreglan 

vinnur eftir og unnið úr svörum sem komu frá ríkislögreglustjóra sem og lögregluembættinu á 

Vesturlandi. 
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Formáli 
Lokaverkefni þetta er 12 ETCS eininga ritgerð til B.S. gráðu í viðskiptalögfræði við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er: Hvaða heimildir 

hefur lögreglan til að nota færanlegar hraðamyndavélar í ómerktum bifreiðum. 

 

Ritgerð þessi var unnin undir góðri leiðsögn leiðbeinanda míns, Unnars Steins Bjarndal lektor 

við Háskólann á Bifröst, og vill höfundur þakka honum fyrir veitta aðstoð og leiðsögn við gerð 

hennar. Þá vill höfundur einnig þakka þeim Ólöfu Sif Ólafsdóttur, Ólafi Björnssyni og Hafdísi 

Jóhannsdóttur fyrir veitta aðstoð, yfirlestur og ómældan stuðning á meðan ritgerðar skrifum 

stóð. Að lokum vill höfundur þakka Vigni M. Sigurjónssyni fyrir hugmynd að efni og þær 

upplýsingar sem hann lagði til varðandi efnistök.  
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1. Inngangur 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur frá því í september 2020 unnið að henni með skipulögðum 

og markvissum hætti. Höfundur leggur áherslu á ítarlega og góða heimildaröflun til þess að 

ritgerðin verði eins skilmerkileg og kostur er á.  

 

Lögreglan má ekki aðhafast neitt gagnvart borgaranum nema hafa til þess heimild og býr hún 

yfir mörgum réttarheimildum sem hún þarf að starfa eftir. Ísland telst réttarríki og samkvæmt 

hugtakinu réttarríki er allt ríkisvald bundið af lögum og öll afskipti af réttindum borgaranna 

verða að hvíla á skýrum lagaheimildum. Öll fyrirmæli, heimildir og sérstök lög verða að vera 

byggð á almennum lögum sem ekki er heimilt að fara út fyrir. Komi til beitingar meiri háttar 

kvaða og skerðingar á frelsi manna þarf sú heimild að eiga sér stoð í settum lögum. Fyrirmæli 

stjórnvalda, eins og lögreglu, þ.á.m. ákvarðanir, reglugerðir og ýmsar aðrar athafnir þeirra 

verða að vera í samræmi við lög og eiga sér viðhlítandi stoð eða heimild í lögum Alþingis. 

Höfundur ætlar sér að kafa nánar út í sögu réttarríkis og hvað það felur í sér að vera réttarríki. 

 

Lögreglan hefur það hlutverk að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu , stemma 

stigu við afbrotum og vinna að uppljóstran brota. Lögreglan sinnir þannig lögbundinni skyldu 

sinni að fylgjast með umferðaröryggi sbr.  greinar 36. – 38. ákvæði umferðarlaga nr. 77/2019, 

sem varða ökuhraða og skyldur ökumanna í umferðinni.   

Í ljósi þessa heimilda beitir lögreglan hraðamyndavélum víðsvegar um landið og sinnir 

umferðareftirliti í merktum bifreiðum. Ekki er að finna beinar heimildir sem leyfa  beint 

beitingu hraðamyndavéla nema með því að túlka ákvæði laganna á þann veg að með því að 

mæla hraða bifreiða sé eina leiðin til þess að vita hvort bifreiðar aki of hratt eða ekki.  

Hvergi er að finna í lögunum að lögregla verði að vera sýnileg við eftirlit og velti höfundur 

fyrir sér hvort og ef svo er hvaða heimildir lögregla hefur þegar kemur að færanlegum 

myndavélum í ómerktum bifreiðum? 

Lögreglan hefur heimild í lögum til að leggja bílum í veggköntum en vafi er á því hvort 

heimildir séu fyrir því að koma færanlegum myndavélum fyrir í ómerktar bifreiðar sem standa 

í vegkantinum. Lagaumhverfið í kringum notkun hraðamyndavéla kemur höfundi fyrir sem 
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óskýrt og virðist byggja helst á túlkunum fremur en hreinum og beinum heimildum lögreglu til 

hraðamælinga.  

 

Rannsóknarspurningin sem höfundur leggur því upp með er að kanna  

„Hvaða heimildir hefur lögreglan til að nota færanlegar hraða-myndavélar í ómerktum 

bifreiðum.“ 

Heimild sem lögreglustjórinn á Vesturlandi byggir á er bréf ríkislögreglustjóra, dagsett 27. okt. 

1997, sem kveður á um að nú skuli taka nýtt tæki til umferðarlöggæslu í gagnið sem sent var á 

alla lögreglustjóra á landinu. Ríkislögreglustjóri beitir túlkunum á lögunum til þess að réttlæta 

notkunina og hlutverk lögreglu við að sinna umferðaröryggi. 
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2. Aðferðarfræði 

 

Þær réttarheimildir sem ritgerðin þessi vísar til eru sett lög, reglugerðir um lögregluna 

,úrskurðir Hæstarétta, héraðsdóma, álit persónuverndar og álit umboðsmanns Alþingis.  

Markmið ritgerðarinnar er að leitast eftir því að kanna hvort, og þá hvaða, heimildir lögreglan 

hefur til að beita hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum við löggæslustörf. Stuðst verður við 

svör ríkislögreglustjóra, og lögreglustjórans á Vesturlandi, við fyrirspurn um hvaða heimildir 

séu fyrir hendi. Ríkislögreglustjóri fer með daglega yfirstjórn lögreglu og almannavarna í 

landinu skv. lögreglulögum og lögregluembættið á Vesturlandi vinnur úr gögnum úr 

hraðamyndavélum á landinu. Markmið ritgerðarinnar er að kanna og greina grein fyrir hvort 

heimild sé til staðar fyrir færanlegum myndavélum og ef svo er þá hversu skýr er hún. Í 

ritgerðinni mun ég skoða þau lög, reglur og reglugerðir sem koma málinu við og rýna í svör 

lögreglustjórans á Vesturlandi og Ríkislögreglustjóra við fyrirspurn höfundar um hvaða 

heimildir lögreglan hefur.   

Rannsóknarvinna ritgerðarinnar byggist á lögfræðilegri aðferð (dogmatísk aðferð) sem felur í 

sér að greina atvik og líta til þeirra réttarheimilda sem eiga við hverju sinni.  
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3. Réttarríki 

Réttarríki er mikilvægur hluti af nútíma samfélagi og flestir kjósa að búa við lög og reglu en 

ekki stjórnleysi. Að geta lifað í ró og næði í góðum samskiptum við nágranna þína og yfirvöld 

er lykilatriði að vellíðan. Allir helstu heimspekingar sögunnar hafa mælt um að ekki sé hægt 

að lifa í friði í samfélagi þar sem réttlæti og almannaheill séu ekki í fyrirrúmi og enn fremur að 

lögin séu mikilvægasta verkfærið til að ná því fram.1 

 

Gundvallarhugmyndir um réttlæti má rekja til baka allt til forn-Grikkja. Heimspekingurinn 

Plató hefur skrifað mikið í bókum sínum um réttlæti og hvað felst í því.2 Aristóteles var 

nemandi Plató og hélt þeirri vegferð áfram að ræða hugmyndirnar um réttlæti og bætti um betur 

með útgáfu á tveim ritum. Plató og Aristóteles skilgreindu hugtakið ,,réttlæti” mun víðar en við 

eigum að venjast í dag. Þeir töluðu um lög, rétt, réttvísi og réttlæti sem einn og sama hlutinn.3 

Réttlæti væri talið sem siðferðisleg dyggð sem sneri að velferð þeirra sem stæðu manni næst 

og því sneri hún meira að öðrum en manni sjálfum. Réttlæti væri því að mörgu leyti 

manngæska, gjafmildi, þakklæti, vinátta og samkennd. Að þessu leyti þyrfti réttlætið að vera 

gagnkvæmt. 4  

 

Til að glöggva sig á hugtakinu réttaríki, eins og það þekkist í dag, þarf að fara aftur til síðari 

hluta 18. aldar þar sem hugtakið leit fyrst dagsins ljós en með frönsku stjórnarbyltingunni 1789 

þróaðist hugtakið enn frekar á 19.öld. Á þessum tíma voru óheft lagasetningar- og 

íhlutunarvöld einveldisstjórna ríkjandi og var hugtakið talið máttugt verkfæri gegn þeim með 

því markmiði að setja því skorður og tryggja mannréttindi almennings5. Ef við skoðum 

hugtakið réttarríki í þröngri merkingu þá eru stjórnvöld bundin af lögum og þurfa lögin að vera 

skýr svo hver og einn geti áttað sig á þeim og hagað sér í samræmi við þau.6 Til að teljast sem 

réttarríki þarf eins og áður segir að uppfylla ýmis skilyrði sem snerta lög og dómstóla en oftast 

er talað um meginreglur réttaríkis. Innifalið í þessum reglum er ýmis skilyrði sem hafa öll sama 

                                                
1 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 140 
2 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 137 
3 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 137-139 
4 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 137-139 
5 Sigurður Líndal. (2007). Um lög og lögfræði. Bls, 56 
6 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 140 
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markmið en það er að stýra háttsemi borgara réttarríkis og hegðun þeirra á sem skilvirkasta 

hátt7. Ekki eru allir fræðimenn sammála um hvað skuli teljast til meginreglna réttarríkis og hafa 

ýmsir réttarheimspekingar sett fram sínar eigin meginreglur en byggja á mismunandi grunni. 8  

 

Grunnhugmyndin um réttarríki er því hugsjón um fyrirmyndarástand ríkisins.  Hið fullkomna 

ástand um að allir, þ.e. heildin, lúti að lögum og rétti. Þessar reglur eiga að stýra þegnum 

landsins sem og handhöfum ríkisvaldsins og gjörðum þeirra. Lúta þessar reglur að beitingu 

valds og í því samhengi er átt við alla þrjá arma ríkisvaldsins, löggjafarvald, framkvæmdarvald 

og dómstóla.9 

 

Löggjafarvaldið hefur það hlutverk að tryggja það að lögin séu eins skýr og unnt er svo flestir 

geti skilið þau. Birta þarf lögin svo hægt sé að kynna sér efni þeirra til þess að almenningur 

geti þá skipulagt líf sitt í samræmi við sett lög. Sett lög mega ekki vera afturvirk, en lög geta 

eðlilega ekki haft áhrif á hegðun einstaklinga hafi þau ekki verið til staðar þegar atvik áttu sér 

stað. Stöðugleiki laga er einnig mikilvægur þar sem erfitt væri fyrir almenning að haga sér eftir 

lögum sem væru síbreytileg. Eitt væri bannað á morgun sem var allt í góðu í gær og svo viku 

seinna væri það leyft aftur. Það kynni ekki góðri lukku að stýra. Öll fyrirmæli, heimildir og 

sérstök lög verða að vera byggð á almennum lögum sem ekki er heimilt að fara út fyrir. Komi 

til beitingar meiri háttar kvaða og skerðingar á frelsi manna þarf sú heimild að eiga sér stoð í 

settum lögum og kallast það lagaáskilnaðarreglan.10  

 

3.1. Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er mikilvæg regla sem er lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/199311 og  14. 

gr. lögreglulaga nr. 90/199612, sem kveður á um meðalhóf í valdbeitingu. Samkvæmt henni 

skal stjórnvald einungis taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem stefnt er að 

                                                
7 Hafsteinn Þór Hauksson, (2008). Beitti hnífurinn um réttarríkishugmynd Joseph Raz.  bls. 305-307. 
8 Sigurður Líndal. (2002). Um lög og lögfræði. Bls. 47-50. 
9 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 144. 
10 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 144 
11 hér eftir nefnt ssl. 
12 hér eftir nefnt lgl. 
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verður ekki náð með öðru vægara móti.13 Það er að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn 

krefur. Grundvallarreglan er því sú að hún felur í sér að stjórnvöld verði að gæta hófs í meðferð 

valds síns og ber lögreglunni að hafa meðalhófsregluna í heiðri við framkvæmd starfa sinna14. 

Þar af leiðandi má hún ekki ganga lengra en nauðsynlegt er hverju sinni. Ákvæðið í lgl. er 

nokkuð nýtt af nálinni en lögreglan hefur þó starfað í samræmi við hana áður en hún varð 

lögfest í lgl.15 Íslenskir dómstólar hafa beitt meðalhófsreglunni mikið í dómsúrlausnum, þá 

sérstaklega eftir setningu laga nr. 62/1994 –  Mannréttindasáttmála Evópu 

 

Hún kemur skýrt fram í 1.-2. mgr. 13. gr. lgl. þar sem kveðið er á um að handhafar 

lögregluvalds beri að sýna árvekni í starfi sínu og rækja starfa sinn af kostgæfni og 

samviskusemi og ávallt gæta fyllstu hlutlægni og réttsýni. Þeir mega ekki beita neinn harðræði 

umfram það sem lög heimila og nauðsynlegt er.16 Meðalhófsreglan er síður en svo einsdæmi 

og er til að mynda lgl. samin að fyrirmynd lögreglulaga norðurlandanna, 11. kafla dönsku 

réttarfarslaganna (lov om rettens pleje) nr. 905 frá 1992, gildandi lög um lögregluna í Svíþjóð 

(polislag) nr. 387/1984, finnsku lögreglulögin (polislag) nr. 493/1995 og gildandi 

lögreglulög17. Það er því er mjög mikilvægt að lögreglan gæti meðalhófs í öllum sínum 

aðgerðum sama af hvaða stærðargráðu verkefnið er.  

 

 Í lögskýringargögnum við 12. gr. ssl. segir í fyrsta lagi að grundvallarreglan feli í sér að 

stjórnvöld verði að gæta hófs í meðferð valds síns. Í öðru lagi feli ákvæðið í sér að ef völ er á 

fleiri úrræðum sem geta þjónað því markmiði, sem að er stefnt, skal velja það úrræði sem 

vægast er. Íþyngjandi ákvörðun skal þannig aðeins tekin sé ekki völ á vægara úrræði sem 

þjónað geti markmiðinu. Í þriðja lagi byggir ákvæðið á því að hófi sé gætt í beitingu þess 

úrræðis sem valið hefur verið og má því ekki ganga lengra en nauðsyn ber til18 

 

Dómafordæmi sýna að það er tekið tillit til meðalhófsreglunnar í störfum lögreglunnar þegar 

kemur að valdbeitingarheimildum. Í hrd. nr. 345/2016 staðfesti Hæstiréttur að lögreglan hefði 

                                                
13Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls. 130 
14 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 129-130 
15 Frumvarp til lögreglulaga nr. 783, 120. löggjafarþing, mál nr. 451 – kafli III. 
16 Lögreglulög nr. 90/1996 
17 Frumvarp til lögreglulaga nr. 783, 120. löggjafarþing, mál nr. 451 
18 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls 129-130 
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farið offari og brotið gegn meðalhófsreglu 2. mgr. 93. gr. laga nr. 88/2008, þágildandi laga, 

sem kveður á um að forðast skuli að valda hinum handtekna tjóni eða valda honum meiri 

óþægindi en nauðsyn krefur. Þetta gerðist við framkvæmd handöku með því að setja 

viðkomandi í handjárn í tvö skipti þegar meintur brotamaður hafði ekki sýnt lögreglu mótþróa 

eða verið líklegur til þess. Í dómi kemur m.a. fram, og er það rakið í héraðsdómi, að viðkomandi 

aðili hafi haft orð á því við lögreglu að hann ætti við axlarmeiðsl að stríða og ætti vont með að 

vera járnaður fyrir aftan bak, eins og læknisgögn staðfestu, og að það hafi honum verið til 

minnkunar í augum nágranna að vera leiddur út í bíl í járnum. 

 

 Í 4. gr. reglna um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og 

vopna sé fjallað um notkun handjárna við handtöku. Þar komi fram í 1. mgr. greinarinnar  að 

rétt sé að handjárna menn við handtöku enda sé ástæða til þess að ætla að viðkomandi aðili 

muni reyna flótta, beita ofbeldi eða valda sjálfum sér eða öðrum tjóni. Það hafi því í þessu 

tilfelli verið brot á meðalhófsreglunni þar sem viðkomandi maður var rólegur og sýndi engin 

merki mótþróa.19  

 

Dómstólar hafa því lagt línuna fyrir lögreglu að hún gæti meðalhófs í sínum aðgerðum og gangi 

ekki lengra en þörf er á hverju sinni. Meðalhófið er eitt af hornsteinum réttarríkisins og ein af 

grunnhugmyndum réttarríkisins varðandi það að viðhalda fyrirmyndarástandi ríkisins, að allir 

lúti lögum og reglum og veitir þá einkum handhöfum ríkisvaldsins aðhald í sínum aðgerðum. 

Meðalhófsreglan sér því til þess að ríkisvaldið kúgi ekki almúgan með óþarfa valdbeitingum. 

 

3.2. Lögmætisreglan 

Allar stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru verða að vera í samræmi við lög og eiga sér 

viðhlítandi stoð í þeim. Þessi regla er almennt kallað lögmætisreglan og leiðir þessi regla af 2. 

gr. stjórnarskrárinnar20 og þrískiptingu ríkisvaldsins, sem skiptist í framkvæmdarvald, 

dómsvald og löggjafarvald.21 Af ákvæðum stjórnarskrár og stjórnskipunarvenjum er almennt 

                                                
19 Dómur Hæstaréttar  nr. 345/2016 
20 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
21 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls. 96 
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talið af fræðimönnum að það sé undirstöðuregla íslenskra stjórnskipunar að stjórnsýslan sé 

lögbundin. Lögreglan er hluti af framkvæmdarvaldinu og er því bundin lögmætisreglunni þegar 

hún tekur stjórnvaldsákvarðanir, sama hvers eðlis þær eru.22 Ef lögreglan ætlar að beita 

valdheimildum er hún bundin því að þær valdheimildir séu bundnar í lög sem sem eru innan 

þess ramma sem stjórnarskráin setur.23 

 

Á einföldu máli er því oft talað um að allt það sem ekki er leyft sérstaklega, sé stjórnvöldum 

bannað að gera, á meðan Nonni í næsta húsi má gera allt sem hann vill, ef það er ekki 

sérstaklega bannað. Skýrasta dæmið er eflaust að finna á vinnumarkaðnum. Þegar kemur að 

því að ráða í störf á almennum vinnumarkaði þá er ekkert sem stoppar það að ráða vini eða 

vandamenn í laust starf. Hinsvegar ef starfið er hjá opinberum aðilum þá verður stjórnandi að 

taka tillit til þeirra laga sem eiga við um starfið t.d. kjarasamninga og stjórnsýslureglna við mat 

á því hvern umsækja skuli ráða til starfa, það er reglan um að ráða skuli hæfasta einstaklinginn. 

Ráðningar á opinberum markaði teljast stjórnsvaldsákvarðana og verða því að taka mið af 

lögmætisreglunni. Lögreglan sem dæmi verður að fara eftir 28. gr. lgl. um veitingu starfa í 

lögregluna.  

 

Á stjórnvöldum hvíla í senn jákvæðar og neikvæðar skyldur. Stjórnvöld mega ekki framkvæma 

það sem þau hafa ekki heimild til þess að gera en eiga að framkvæma það sem lagaheimildin 

kveður á um.24 Almennt er talið að í lögmætisreglunni felist tvennskonar undirreglur. Þær 

reglur eru formregla og heimildarregla eða lagaáskilnaðarregla.25 Samkvæmt formreglu 

lögmætisreglunnar mega fyrirmæli og athafnir ekki ganga gegn vilja laganna eða vera 

andstæðar almennum réttarreglum sem gilda um það málefni sem ákvörðunin varðar. Til dæmis 

eru allar ákvarðanir sem ganga gegn stjórnarskrá, lögum alþingis eða reglugerðum ólöglegar 

þar sem þær þessar réttarheimildir eru rétthærri ákvörðunum stjórnvalda.26 Samkvæmt 

heimildarreglu lögmætisreglunnar eiga fyrirmæli stjórnvalda að eiga sér heimild í lögum, þ.e. 

að Alþingi hafi veitt stjórnvaldi heimild með lögum til þess að gefa fyrirmæli.27 

                                                
22 Stjórnarráðið. (2020). vefsíða 
23 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls 98 
24 Hafsteinn Dan Kristjánsson.(2009). Stjórnskipuleg lögmætisregla. bls 425 
25 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls 96 
26 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls. 97 
27 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls. 98 
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Í áliti umboðsmanns í máli nr. 5241/2008 sem laut að sköttum og gjöldum vegna útgáfu 

neyðarvegabréfs  má sjá hvernig málum lyktar þegar lögmætisreglan er brotin. Í álitinu kemur 

fram að A hafi leitað til umboðsmanns Alþingis og kvartað yfir gjaldi vegna neyðarvegabréfs 

sem embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum rukkaði hann um eða kr. 8.350 fyrir útgáfu 

neyðarvegabréfs.  Við athugun umboðsmanns á því hvaða lagagrundvelli A hefði verið krafinn 

um gjald að upphæð 8.350 fyrir útgáfu neyðarvegabréfs, og þá sérstaklega þá greiðslu sem fór 

umfram þá lögbundnu fjárhæð sem tilgreind var í lögum um aukatekjur ríkissjóðs sem gjald 

fyrir vegabréf. Segir í áliti umboðsmanns m.a: 
 

„Umrædd gjaldtaka byggði ekki á lögum og í ljósi þess hefði verið ákveðið að hætta aukagjaldtöku 

um kr. 5.800 sem málið snerist um. Gjaldtakan hafði verið tíðkuð í tvo áratugi og hefði verið 

viðhaldið af venju hjá embættinu[...] Fengi umboðsmaður ekki séð að annað ákvæði í lögunum né í 

öðrum lögum hefði að geyma frekari ákvæði um gjaldtöku vegna slíkra vegabréfa[...] Samkvæmt 

þessu verður almennt að miða við það að ef almenningur á að standa undir kostnaði í hverju tilviki 

vegna þáttar sem telst til almenns rekstrar opinberrar stofnunar, t.d. vegna innheimtu á lögbundnum 

og ógjaldföllnum gjöldum, þarf að mæla fyrir um slíka skyldu með sérstakri lagaheimild.[...] Ég 

ítreka þó að þegar lagaákvæði mælir fyrir um tilgreinda fjárhæð gjalds vegna ákveðinnar þjónustu þá 

leiðir það af lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins að ekki er heimilt að innheimta hærra gjald en 

lagaákvæðið mælir fyrir um, nema til þess komi sérstök lagaheimild.“ 

 

Umboðsmaður Alþingis vísar hér greinilega til þess að engin lagaheimild var til staðar fyrir því 

að rukka umfram þá lögbundnu fjárhæð sem var tilgreind í lögum og þar af leiðandi brot á 

lögmætisreglunni.28 Hér kemur fram álit umboðsmanns Alþingis á því hvað sé í lagi að 

framkvæmdarvaldið geri á kostnað borgara eða réttara sagt hvað sé ekki í lagi. Þegar rukkað 

var um aukafjárhæð, sem var ekki bundin í lög, s.s. umfram lögbundna upphæð, þá er verið að 

brjóta lögmætisregluna. Venja sem hefur tíðkast í áratugi er ekki nægur grundvöllur til þess að 

fara á skjön við lög við íþyngjandi ákvarðanir og framkvæmdarvaldið hefur ekki heimild til 

þess að láta almenning standa undir gjöldum sem teljast til almenns reksturs opinberrar 

stofnunar en ekki einungis til þess að standa undir kostnaði, í þessu tilfelli, útgáfu vegabréfs. 

Borgarinn á alltaf að njóta vafans ef einhver er vafinn.  Það leiðir af sér að allar valdheimildir 

lögreglunnar verða að hafa lagastoð. Því mikilvægara eða þýðingarmeira sem málefnið er því 

                                                
28 Álit umboðsmanns Alþingis mál nr. 5241/2008 
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meiri kröfur eru gerðar til þess að skýr lagaheimild liggi fyrir ákvörðuninni.29 Kjarni 

lögmætisreglunnar er því að stjórnvöld geta ekki tekið íþyngjandi ákvarðanir gegn borgaranum 

nema hafa pottþétta heimild í lögum á bakvið þá ákvörðun.30  Því er mikilvægt fyrir lögregluna 

að hafa skýra heimild í lögum til þess að beita sektum á ökumenn í umferðinni. 

 

4. Lög og reglur  

Samkvæmt réttarríkishugmyndinni og lögmætisreglunni þarf lögreglan að starfa samkvæmt 

settum lögum eða reglugerðum sem eiga sér stoð í lögunum, svo sem fyrr var nefnt. Hér á eftir 

mun höfundur skoða betur hvaða lög og reglur það eru sem eiga við. Farið verður í saumana á 

þeim lögum og reglum sem gilda og snerta lögregluna og heimild þeirra til hraðamælinga. 

Sérstaklega verða umferðarlög nr. 77/2019, lögreglulög nr. 96/1996 og reglur lögreglunnar sem 

snúa að verklagi við hraðamælingar skoðuð, og heimildir sem snúa að nýtingu þeirra 

ökutækjum sem lögreglan býr yfir. 

 

4.1. Lög 

4.1.1. Umferðarlög nr. 77/2019 

Umferðarlög nr. 77/2019 hafa það markmið að vernda líf og heilsu vegfarenda með auknu 

umferðaröryggi. Þau eiga að sjá til þess að jafnræðis sé gætt milli vegfarenda óháð 

samgöngumáta og taka tillit til umhverfissjónarmiða við skipulagningu umferðar eins og segir 

í 1. gr. laganna.  Umferðarlögin eru því nokkurskonar fyrirmæli lögreglunnar um hvað 

ökumenn í umferðinni mega aðhafast og hvað þeir meiga ekki. Það liggur í lögmætisreglunni 

að allir almennir ökumenn í umferðinni mega gera allt það sem ekki er bannað í 

umferðarlögum, svo lengi sem almenn skynsemi sé með í för.  Lögreglan viðheldur því 

umferðinni gangandi svo ekki skapist ringulreið á götum úti með lögum og reglum sem eiga 

sér stoð í almennum lögum sbr. II. kafli laganna sem ber heitið „Reglur fyrir alla umferð“.  Í 

II. kafla má finna ákvæði í lögum á borð við 4. gr. sem kveður á um almenna aðgæsluskyldu 

ökumanna  sem kveður á um að vegfarendur skuli sýna tillitssemi og varúð svo hætta skapist 

                                                
29 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls. 97 
30 Björg Thorarensen. (2009). Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði. bls 98 
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ekki, þeir verði ekki valdir að tjóni, óþægindum, tefji eða valdi truflunum á umferð. Að 

ökumenn skuli sýna gangandi vegfarendum tillitssemi og sérstaklega börnum, öldruðum, og 

þeim sem eru sýnilega sjón- eða heyrnaskertir, fatlaðir eða sjúkir. Í kafla II. má finna fleiri 

ákvæði sem snúa að ökumönnum svo sem 6. gr. sem kveður á um að ekki megi kasta sorpi úr 

bíl eða hvaðeina annað sem óhreinkar veg eða nátturu   og 7. gr. þar sem finna má fyrirmæli 

og leiðbeiningar fyrir umferð. Ákvæði 7. gr. snúa að umferðarljósum og almennum reglum 

sem snúa að umferðarmerkjum og umferðarljósum. Er þar m.a. tekið fram í 5. mgr. 7. gr. að 

fyrirmæli lögreglu gildi ætíð framar fyrirmælum og leiðbeiningum sem eru gefin á annan hátt 

t.d. skilti eða umferðarljós, enda kunni að skapast aðstæður s.s. vettvangur slyss, þar sem 

nauðsynlegt er að lögregla taki umferðarstjórn yfir, og 6. mgr. sem kveður á um að ökumaður 

skuli stöðva ökutæki sitt strax beinist merkjagjöf lögreglu að honum.31 

 

Ýmis ákvæði er því að finna í umferðarlögum sem snúa beint að lögreglunni, ákvæði á borð 

við það sem er hér að ofan, 5-6. mgr. 7. gr. um fyrirmæli lögreglu. Í 30. gr. laganna er ákvæði 

sem snýr að undantekningu greina nr. 28. og 29. en þær greinar fjalla um stöðvun ökutækja og 

lagningu þeirra og sérstakar reglur um bann við stöðvun eða lagningu ökutækja. Í þeim 

ákvæðum er upptalið hvar má ekki stöðva ökutæki eða leggja eigi það hættu á að skapa eða 

kunni að valda óþægindum. Lögreglan er þó undanskilin ákvæðum laganna sbr. 30. gr. en hún 

kveður á um að ökutæki í vegavinnu séu undanskilin enda sé nauðsynlegt að stöðva það og 

leggja vegna vinnu sem þarf að fara fram. Farið er þó fram á að fullnægjandi varúðarráðstafanir 

séu til staðar þegar þessi undantekning er hagnýtt.  Í 31. gr. er svo ákvæði um akstur, stöðvun 

eða lagningu ökutækja í þéttbýli en í 2. mgr. 31. gr. er lögregla, sjúkrabílar eða annar 

sambærilegur akstur undanskilinn ákvæðinu.  Lögreglan hefur til að mynda eftirlit með 

flutningum á hættulegum farmi sbr. 3. mgr. 81. gr., getur stjórnað umferð þar sem hún telur 

þess þörf sbr. 83. gr. og hefur eftirlit með ástandi og hleðslu ökutækja sbr. XVII. kafla laganna.  

Lögreglan hefur svo almennar reglur um ökuhraða í V. kafla laganna sem þeir fylgja og fylgjast 

með til að fylgja lögbundnu hlutverki sínu, sbr. 1. gr. laga nr. 90/199632. En ökumönnum ber 

að haga ökuhraða við aðstæður með tilliti til öryggis annarra. Hann verður að haga akstri þannig 

að hann hafi fullt vald á ökutækinu við allar aðstæður og geti stöðvað það í tæka tíð.  

                                                
31 Frumvarp til umferðarlaga, 149. löggjafarþing 2018-2019, mál nr.. 219, þingskjal nr. 231. 
32 Lögreglulög  nr. 90/1996  
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Refsiákvæði varðandi umferðarbrot er svo að finna í XVIII. kafla laganna og er þar m.a. 

sérákvæði um viðurlög við hraðakstri. Lögreglan hefur svo reglugerð nr. 1240/201933 þar sem 

finna má fyrirmæli um sektir og önnur viðurlög vegna hraðaksturs. Lögreglan hefur því í mörg 

horn að líta þegar kemur að umferðareftirliti og hefur þar ýmsar heimildir bundnar í lög eins 

og réttarríkis hugmyndin kveður á um. 

4.1.2. Lögreglulög nr. 90/1996 

Um starfsemi og reglur lögreglumanna gilda hin svokölluðu lögreglulög nr. 90/1996. 

Lögreglan hefur því sín eigin lög sem þeir starfa eftir og verða að starfa eftir til að uppfylla 

lögmætisregluna. Æðsta stjórn lögreglunnar er Dómsmálaráðherra en Ríkislögreglustjóri fer 

með málefni lögreglunnar í umboði hans.  Hlutverk ríkislögregustjóra er að flytja og kynna 

lögreglustjórum boð og ákvarðanir æðstu handa ríkisvaldsins sem snerta starfssemi 

lögreglunnar með einum eða öðrum hætti. Hann vinnur að því að fylgjast með því að allar þær 

ákvarðanir sem koma til verði fylgt í starfssemi lögreglunnar o.fl. sbr. stafliði a-j. – 1. mgr. 5. 

gr. laganna.34  

 

Lögreglan telst sem lögbært yfirvald35 og er skilgreint sem opinbert yfirvald36 sbr. 10. tl. 2. gr. 

l. nr. 75/2019. Lögbært yfirvald sem ákvarðar, eitt eða í samvinnu við aðra, tilgang og aðferðir 

við vinnslu persónuupplýsinga er nefnt ábyrgðaraðili, sbr. 4. tl. 2. gr. laga nr. 75/2019, um 

vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi37, og telst Lögreglan til ábyrgðaraðila úr vinnslu 

efnis úr hraðamyndavélum en lögregluembættið á Vesturlandi sér um að úrvinnslu efnis úr 

hraðamyndavélum.38 

 

Hlutverk lögreglunnar er að finna í fyrsta kafla lögreglulaga nr. 90/1996. Hlutverk er að gæta 

almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu , stemma stigu við afbrotum og vinna að 

uppljóstran brota, gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja 

                                                
33 Reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum skv. þeim. 
34 Lögreglulög nr. 90/1996 
35 Lögbær yfirvöld hér á landi eru dómsmálaráðuneyti, ríkislögreglustjóri, lögregluembættinn, ríkissaksóknari, 
héraðssaksóknari, Fangelsismálastofnun, tollyfirvöld, Landhelgisgæsla Íslands, skattrannsóknarstjóri ríkisins, sýslumaðurinn á 
norðurlandi vestra. Dómstólar teljast ekki til lögbærra yfirvalda skv. lögum nr. 75/2019 
36 sbr. 10. tl. 2. gr. lög nr. 75/2019 um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi 
37 Hér eftir nefnt pvll. 
38 Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
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réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta 

starfsemi, sbr. stafliði a.-g.- 2. mgr. 1. gr. lgl39, sbr. 10. tl. 2. gr. l. nr. 75/201940. Hluti af því að 

gæta almannaöryggi er að fylgjast með umferð og umferðarhraða með hraðamælingum.  8. gr. 

laganna snýr að lögreglurannsóknum og er að finna í 1. mgr. að lögreglan skuli annast rannsókn 

brota undir stjórn héraðssaksóknara eða lögreglustjóra, að brot skuli rannsaka í því umdæmi 

þar sem þau eru framin með undantekningum sem talin eru upp í 2. mgr. 8. gr., 2. mgr. 5. gr. 

og 35. gr. en þau  ákvæði snúa að brotum sem eru almennt stærri og veigameiri s.s. hópmorð, 

glæpi gegn mannúð, stríðsglæp eða sérhæfðari brotum eins og t.d. brotum gegn 

gjaldeyrismálum, skipulagðra fjármálastarfssemi eða innri rannsóknar lögreglunnar. En í þeim 

tilfellum og fleiri sem upptalin eru í áðursögðum ákvæðum fer héraðssaksóknari með rannsókn 

brota. 41 

 

III. kafli laganna kveður á um skyldur lögreglumanna og framkvæmd lögreglustarfa. Almennar 

reglur um lögreglumenn er að finna í 13. gr. Handhafar lögregluvalds ber að sýna árvekni í 

starfi sínu og vita hvað þeir mega gera og hvað þeir mega ekki gera sbr. 1. mgr. 13. gr. 

Lögreglumönnum ber lögbundin skylda að vera hlutlægir í ákvörðunum sínum og réttsýnir og 

gæta þess að tjón,óhagræði eða miski komi ekki fram vegna starfa þeirra komist þeir hjá því. 

Verði á vegi þeirra lögbrot mega þeir ekki beita sakaðan mann harðræði fram yfir það sem lög 

heimila og nauðsynlegt er til þess að vinna bug á mótþróa hans gegn lögmætum aðgerðum sbr. 

2. mgr. 13. gr.42  

 

Lögreglan hefur valdbeitingarheimildir sem er að finna í 14. gr. sem heimilar þeim að beita 

valdi sé þess þörf. Valdbeitingin má þó aldrei ganga lengra en þörf er á hverju sinni. Lögreglu 

er heimilt að hafa afskipti af borgurum til að halda uppi almannafriði og allsherjarreglu eða 

koma í veg fyrir yfirvofandi röskun til að gæta öryggis einstaklinga eða almennings eða til að 

afstýra afbrotum eða stöðva þau sbr. 1. mgr. 15. gr.  Almenningi ber skylda að hlýða öllum 

þeim fyrirmælum sem lögreglan gefur þeim, t.d. vegna umferðarstjórnar eða til þess að halda 

uppi lögum og reglu á almannafæri sbr. 19. gr.43 

                                                
39 Lögreglulög nr. 90/1996 
40 Lög um vinnslu persónuupplýsinga nr. 75/2019 
41 Lögreglulög nr. 90/1996 
42 Lögreglulög nr. 90/1996 
43 Lögreglulög nr. 90/1996 
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4.1.3. Samantekt 

Þegar framangreind lög eru skoðuð kemur hvergi fram í lögunum neitt varðandi hraðamælingar 

í ómerktum bílum eða hraðamælingar yfir höfuð. Höfundur veitti því athygli að í 

umferðarlögum, sem vissulega stór hluti að störfum lögreglunnar snýr að, hefur einungis að 

geyma á einum stað orðið „myndavél“. Eina ákvæði laganna sem snýr að löggæslumyndavélum 

er að finna í 110. gr. sem kveður á um að sá sem ekur of hratt og er gómaður með 

löggæslumyndavél ber ábyrgð á að greiða sektina. sbr. 1. mgr. 110. gr.  Sé frumvarp til 

umferðarlaga skoðað má sjá að í því var upprunalega heitið á 84. gr. „sérákvæði um notkun 

vega, hraðamörk, löggæslumyndavélar o.fl.“ en við útgáfu laganna hefur orðinu 

„löggæslumyndavélar“ verið sleppt enda var þar hvergi að finna neitt sem tengdist 

löggæslumyndavélum.44 Í lögreglulögum er að finna hlutverk lögreglunnar og er það ákvæði 

sem liggur að baki ýmissa starfa lögreglunnar. Ákvæðið er opið og talið upp það sem lögreglan 

gerir í starfi sínu t.d. halda uppi lögum og reglu og veltur það því á túlkunum hvað lögreglan 

má gera í til þess að uppfylla lögbundna skyldu sína. Lögreglan hefur því margar réttarheimildir 

sem hún starfar eftir og þarf að starfa eftir til þess að uppfylla lögmætisreglu. 

4.2. Reglur og reglugerðir 

4.2.1. Reglur um sjálfvirkar hraða- og rauðaljósmyndavélar nr. 1/2012 U 

Reglur um sjálfvirkar hraða- og rauðljósamyndavélar tóku gildi 15. febrúar 2012.45 Í 1. gr. 

reglnanna er að finna að hraða- og rauðaljósmyndavélar eru viðurkenndur búnaður sem fullgild 

löggæslutæki til sjálfvirkrar skráningar umferðarlagabrota. Búnaðurinn skráir brot með því að 

taka ljósmynd og skrá nauðsynlegar upplýsingar á hverja mynd. Einnig kemur fram að 

Ríkislögreglustjóri ákveði hvaða tegundir slíkra tækja skuli notað hér á landi og skuli sá 

búnaður vera prófaður skv. evrópskum stöðum. Öll gögn úr vélunum eru sönnunargögn og ber 

að varðveita og meðhöndla þau sem gögn sem getur þurft að leggja fram í dómsmáli. Í 2. gr. 

reglnanna kemur fram að lögreglumenn skuli fá þjálfun og kennslu við hæfi áður en 

viðkomandi starfrækir hraða- eða rauðaljósmyndavél.  Ríkislögreglustjóri ákveður tímalengd, 

                                                
44 Frumvarp til umferðarlaga, 149. löggjafarþing 2018-2019, mál nr.. 219, þingskjal nr. 231. 
45 Reglur/leiðbeiningar RLS nr. 1/2012 U, tilvísun 2012020004 
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lágmarkskröfur og aðra þætti þjálfunarinnar.  Lögreglumenn skuli halda dagbók um notkun 

búnaðarins, svo sem varðandi dagsetningar, staðsetningar mælinga, hverjir hafi unnið að 

málinu o.fl. Í 3. gr. kemur fram að brot skuli staðreynt af lögreglumanni með skoðun á 

filmum/myndum og jafnframt skal rita skýrslu um brotið. Alltaf skuli rita skýrslu um öll brot 

ef mynd af númeri er læsileg, jafnvel þó mynd af ökumanni sé óskýr. 4. gr. fjallar um gildistíma 

og í 5. gr. er vísað í reglur ríkislögreglustjóra nr. 7/2008 frá 20. okt. 2008 um vinnuferla og 

afgreiðslu máls þegar brot eru skráð með sjálfvirkum löggæslumyndavélum til fyllingar. Þessar 

reglur staðfestir Haraldur Jóhannessen þáverandi Ríkislögreglustjóri. 

4.2.2. Verklagsreglur um vinnuferla og afgreiðslu máls þegar brot eru skráð með 

sjálfvirkum löggæslumyndavélum (hraðamyndavélum) nr. 7/2008 

Ríkislögreglustjóri gaf út verklagsreglur um vinnuferla fyrir lögreglu um afgreiðslu mála þegar 

brot eru skráð með myndavélum. Kafli I. er um skráningu brota og form tilkynninga þegar brot 

er skráð með sjálfvirkri löggæslumyndavél ber lögreglunni að kanna hver sé 

eigandi/umráðamaður ökutækisins og færa nafn hans í málakerfi lögreglunnar (LÖKE). 

Stöðluð tilkynning er svo send úr sektarhluta LÖKE kerfisins og tekið fram hvaða upplýsingar 

verða að fylgja sbr. 115. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. 

Kafli II. er um tilkynningu um brot þegar skráður eigandi er einstaklingur og vísað í 

skýringarmynd 1 sem fylgir reglunum. Kafli III. er svo um tilkynningar þegar skráður eigandi 

ökutækis er fyrirtæki (lögaðili) og vísað í skýringarmynd 2. Efnislega er innihald greina 

verklagsreglnanna í kafla I. og II. nánast þær sömu . 

 

Í báðum tilfellum skal mynd send innan 10 daga frá því að brot er skráð með sjálfvirkri 

löggæslumyndavél sbr. 2. gr., og 7. gr. Hafi eigandi ökutækisins ekki verið undir stýri er hann 

beðinn um að upplýsa hver ökumaðurinn var sbr. 3. gr., og 8. gr. Upplýsi skráður eigandi um 

annan ökumann er framdi brotið er viðkomandi send tilkynning með greiðsluseðli sbr. 4. gr., 

og 9. gr. Veiti skráður eigandi ekki upplýsingar um hver ökumaðurinn var þegar brot var 

myndað er málið sent til lögreglustjóra í því umdæmi sem skráður eigandi á lögheimili, eða 

dvalarstað, til rannssóknar sbr. 5. gr., og 10. gr.  Reglunum fylgja skýringarmyndir og vísar 6. 

gr. á skýringarmynd 1 þegar skráður eigandi ökutækis er einstaklingur og 11. gr. á 

skýringarmynd 2 þegar skráður eigandi ökutækis er fyrirtæki. Kafli IV. fjallar um hvenær 

óheimilt sé að senda tilkynningu en það er talið í þremur töluliðum. Þ.e. þegar brot getur leitt 

til sviptingar ökuréttinda vegna alvarleika brots, getur leitt til sviptingar samkvæmt reglum um 
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punktakerfi og þegar sá sem á að fá tilkynningu er sviptur ökuréttindum eða hann hefur ekki 

gild réttindi.  

 

Kafli V. fjallar um skýringarmyndir sem fylgja reglunum. Skýringarmyndir sem fylgja sýna þá 

verkferla sem fara í gang við þegar ökumaður er gómaður við of hraðan akstur með sjálfvirkri 

myndavél. Kafli VI. fjallar um hvað skal gera þegar mál eru send öðrum lögregluembættum en 

það er gert með rafrænum hætti sbr. 14. gr. Kafli VII. fjallar um aðgang umráðamanns eða 

ökumanns að myndum úr hraðamyndavélum. En sá sem er gómaður við brotið á rétt á því að 

koma á lögreglustöð og skoðað hana eða fengið hana senda í pósti. Óheimilt er að senda mynd 

af ökumanni í tölvupósti eða öðru stafrænu formi sbr. úrskurð persónuverndar frá 8. október 

2008, sbr. 15. gr.  

 

Kafli VIII. fjallar um hvaða löggæslumyndavélar eru heimilaðar og hafa hlotið viðurkenningu 

ríkislögreglustjóra til nota fyrir lögreglu. Þær eru framleiddar af TRAFFIPAX – VERTRIEB 

GMBH í þýskalandi, undir nafninu Traffipax speedophot eða Traffir Radar Unitt Speedophop, 

Hraðamyndavélar framleiddar af Axicon AS í Noregi undir nafninu DATK og tengdur búnaður 

og Datarec 410, framleiddur af Aanderaa Data instruments í Noregi sbr. 16. gr. 

4.2.3. Reglur um ökutæki lögreglunnar nr. 6/2012 U 

Ökutæki lögreglunnar eru margskonar og gefur ríkislögreglustjóri út reglur um hvaða ökutæki 

lögreglan hefur heimild til þess að nota í störfum sínum. Hér verður farið í saumana á þeim 

bifreiðum sem lögreglan hefur til afnota og þeim reglum sem um þær gilda. 

í 1. gr. kemur fram að ríkislögreglustjóri er eigandi allra ökutækja lögreglunnar og 

lögregluembætti hafa ökutækin til afnota gegn gjaldi skv. ákvörðun ríkislögreglustjóra og skal 

gjaldið standa undir stofnkostnaði og rekstri ökutækisins. Einnig kemur fram að 

ríkislögreglustjóri ákveði hvaða búnaður sé í ökutækjunum og lögreglunni er óheimilt að gera 

breytingu á ökutækjunum nema með samþykki ríkislögreglustjóra. Ökutækin skv. flokk 1-4 

skulu vera hvít að lit og einkenni þeirra lýst þ.e. lögreglustjarna, einkennsiborði í litum, 

kallnúmer og orðið lögregla. 2. gr. kveður á um að ríkislögreglustjóri skipar starfshóp þriggja 

manna sem fer með það hlutverk að hafa eftirlit með ökutækjum lögreglunnar. Í greinum 3. – 

7. koma fram mismunandi flokkar bifreiða um gerð ökutækja.  
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Grein 3., flokkur 1 er merkt fólksbifreið með búnaði til forgangsaksturs sem er þá hinn 

venjulegi merkti lögreglubíll sem lögreglan notar allajafna. Innan greinarinnar eru 

undirflokkarnir almennt, öryggi, hemlar, annað og þægindi. 

 

Tekið er fram í undirflokknum almennt að bifreið skuli vera fjórhjóladrifin, en undanþága er 

gefin á því ef aðstæður í umdæmi þess embættis leyfa. Bifreið skal henta þeirri starfssemi sem 

hún er ætluð í og þola þyngd þess búnaðar sem þarf að vera í ökutækinu.  Bifreiðin á að vera 

4-5 dyra og með nógu aflmikilli vél til þess að fara frá 0 – 100 km/klst. með 320 kg þyngd, þá 

ökumaður meðtalin á 10 sekundum.Í undirflokknum öryggi er lýst að bifreiðin skuli standast 5 

stjörnu NCAP eða sambærilegt árekstrapróf og heimild til þess að setja öryggisgrindur á 

framenda bifreiðarinnar að fengnu samþykki umboðsaðila bifreiðarinnar og standist 

breytingarskoðun opinbers skoðunaraðila. Í undirflokknum hemlar kemur fram að bifreiðarnar  

skulu vera búnar ABS hemlum með rafstýrðu hjálparafli og búin rafstýrðri stöðugleikastýringu. 

Í undirflokknum annað kemur fram að allur sá búnaður sem bifreiðinni er ætlað að flytja skuli 

komið þannig fyrir að ekki sé hætta á að hann kastist til við áreksturs/veltu og einnig að 

hliðarspeglar ættu að vera upphitaðir sé það mögulegt. Að lokum er undirflokkurinn þægindi 

en í honum kemur fram að aðgengi skuli vera gott og rými nægjanlegt fyrir lögreglumenn með 

tækjabelti og í varmavestum. Stýrið á að vera stillanlegt upp og niður, að og frá nema fótstig 

séu stillanleg. 

 

Grein 4., flokkur 2 er merkt sendibifreið/fólksflutnings bifreið með búnaði til forgangsaksturs.   

Í undirflokknum almennt kemur fram að bifreiðin eigi að henta þeirri starfssemi sem hún er 

ætluð til og þola þyngd þess búnaðar sem skal vera í ökutækinu. Bifreiðin á að vera búin 

nægilega afkastamikilli aflvél sem hæfir þeim verkefnum sem hún er ætluð til. Í flokkunum 

öryggi, hemlar, annað og þægindi er vísað í kröfur um flokk 1, sem má lesa hér að ofan.  

Grein 5., flokkur 3.  er merkt jeppabifreið með búnaði til forgangsaksturs. Hún skal almennt 

vera með drif á öllum hjólum. Hún á að henta þeirri starfssemi sem hún er ætluð í og þola 

þyngd þess búnaðar sem skal vera í ökutækinu. Fjöðrunarkerfi bifreiðarinnar skal þola akstur 

á ójöfnum vegum og vegslóðum og hún á að vera 4-6 dyra. Í flokkum öryggi, hemlar, annað 

og þægindi er einnig vísað í kröfur um flokk 1.  
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Grein 6. flokkur 4. er merkt lögreglubifhjól með búnaði til forgangsaksturs. Flokkarnir eru 

almennt, öryggi og þægindi. Í flokknum almennt kemur fram að bifhjólið skuli  henta þeirri 

starfssemi sem það er ætlað til og þola þyngd þess búnaðar sem þarf að vera á því. Vélin þarf 

að vera afkastamikil og hjólið að vera meðfærilegt og lipurt í notkun. Ökutæki í þessum flokki 

eiga að vera búin veltigrind. Hjólið á að vera búið ABS hemlakerfi og aðgengi að aukabúnaði 

s.s. talstöð og ratsjá á að vera með þeim hætti að notkun hans trufli ökumann bifhjólsins sem 

minnst. Hiti á að vera í handföngum og framrúða/vindkljúfur á að vera rafdrifin. 

 

Grein 7. flokkur 5.  er ómerkt lögreglubifreið. Hún á að fullnægja almennum kröfum um 

ökutæki og sé það ökutæki ætlað til forgangsaksturs gilda kröfur samkvæmt flokki 1-3. 

Grein 8. flokkur 6. er um önnur ökutæki lögreglunnar.  Þar kemur fram að ríkislögreglustjóri 

ákveður gerð og búnað ökutækja sérsveitar ríkislögreglustjóra og heimild til þess að taka í 

notkun önnur ökutæki en að framan greinir með leyfi ríkislögreglustjóra. 

 

Í kafla III. reglnanna koma fram þær merkingar sem skulu vera á merktum bifreiðum og þeim 

lýst með orðum og myndum í greinum nr. 9. og 10. Í kafla IV. er fjallað um 

forgangsakstursbúnað í greinum 11. – 13. Grein 13. fjallar sérstaklega um ökutæki í flokki 5, 

þ.e. ómerktar bifreiðar. Eigi að nota ómerkta bifreið til forgangsaksturs skal hún vera búin 

bláum ljósum sem eru vel sýnileg í 360° gráðu radíus í kringum bifreiðina en einnig heimild 

til þess að koma því þannig fyrir að einnig séu gul aðvörunarljós til staðar við sérstakar 

aðstæður. Forgangsljósin eiga að sjást vel úr öllum áttum og vera staðsett bæði ofarlega og 

neðarlega á bifreiðinni. Bifreiðin þarf að hafa sama hljóðverkabúnað og merktar bifreiðar og 

ef því er komið við skal hún vera búin auka háljósum.  

 

Kafli V. fjallar um umsjón og notkun ökutækja lögreglunnar í greinum 14. – 18. og kafli IV. 

fjallar um viðhald og viðgerðir á ökutækjum lögreglunnar í greinum 19. – 22. Að lokum enda 

reglunar á kafla VII. sem fjallar um endurnýjun ökutækja lögreglunnar í greinum 23. – 26. og 

staðalbúnaður ökutækja kemur í viðauka við reglunar. 

 

4.2.4. Reglur um rafræna vöktun nr. 837/2006 

Til eru reglur sem varða rafræna vöktun líkt og hraðamyndavélar falla undir. Höfundur fann 

ekki reglur varðandi rafræna vöktun sem sækir heimildir sínar í lög í gildi en mörg ákvæði 



 

27 

 

laganna vitna í lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð sem féllu úr gildi með tilkomu 

laga nr. 90/2018 lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga sbr. 53. gr. þeirra laga. 

 

 Markmið og gildissvið reglna nr. 837/2006 er að finna í 1. gr. Reglurnar hafa það að markmiði 

að stuðla að því að jafnvægi ríki milli einkalífsréttar annarsvegar og hinsvegar hagsmuna 

ábyrgðaraðila af því að tryggja öryggi, hafa eðlilegt eftirlit með starfsmönnum þar sem það á 

við og öðrum sem sæta rafrænni vöktun, m.a. með því hvernig sé vélbúnaður sem hann leggur 

til sé nýttur í þágu viðkomandi starfssemi. Þessar reglur gilda um rafræna vöktun á 

vinnustöðum, skólum og öðrum svæðum þar sem takmarkaður hópur fólks fer um að jafnaði. 

Reglurnar gilda alveg óháð því hverskonar tæknibúnaður er notaður.  Í 2. gr. reglnanna er að 

finna merkingu hugtaka reglnanna og verður farið í þau atriði sem lúta að efni ritgerðar hér en 

öðru sleppt. 

 

 Rafræn vöktun er vöktun sem er viðvarandi eða endurtekin reglulega og felur í sér eftirlit með 

einstaklingum sem fram fer með fjarstýrðum eða sjálfvirkum búnaði. Hugtakið tekur til 

vöktunar sem felur í sér vinnslu persónuupplýsinga, eða leiðir, á að leiða eða getur leitt til 

slíkrar vinnslu. Einnig tekur það til vöktunar sem hvorki felur í sér söfnun myndefnis né annarra 

persónuupplýsinga. Ábyrgðaraðili er sá aðili sem ákveður tilgang rafrænnar vöktunnar, þann 

búnað er notaður, aðferð við vöktunina og ráðstöfun upplýsinga sem til verða. 3. gr. reglnanna 

fjallar um vöktun með leynd en hún er óheimil nema hún styðjist við lagaheimild eða úrskurður 

dómara sé fyrir hendi. Rafræn vöktun verður að fara fram í yfirlýstum, skýrum og 

málefnalegum tilgangi þ.e. í þágu öryggis eða eignavörslu sbr. 4. gr. Gæta verður meðalhófs 

við alla rafræna vöktun og þannig gæta þess að ganga ekki lengra en brýna nauðsyn ber til 

miðað við þann tilgang sem stefnt er að. Áður en það er tekin ákvörðun um rafræna vöktun 

skal alltaf ganga úr skugga um að hægt sé að ná markmiðinu með vægari eða öðrum raunhæfum 

úrræðum sbr. 5. gr. Sérákvæði um vöktun með vinnuskilum er að finna í 6. gr. og verður ekki 

farið nánar í hér.  

 

7. gr. reglnanna fjallar um varðveislu og eyðingu persónuupplýsinga. Skv. 7. gr. er óheimilt að 

varðveita persónuupplýsingar sem til verða við rafræna vöktun nema það sé nauðsynlegt í ljósi 

tilgangs vöktunarinnar og skal þeim eytt þegar ekki er lengur málefnaleg ástæða til að varðveita 

þær. Allar upplýsingar sem verða til við rafræna vöktun má ekki varðveita lengur en í 90 daga 
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nema lög heimili.  Undanþegin eru þó gögn sem varðveita þarf vegna fyrirliggjandi 

réttarágreinings, sbr. 7. tl. 9. gr. laga nr. 77/2000. Allar þær persónuupplýsingar sem er safnað 

með rafrænni vöktun má svo aðeins nota í þágu tilgangs söfnunar þeirra og aðeins að því marki 

sem þess gerist þörf í þágu tilgangsins. Þær má ekki vinna með eða afhenda öðrum nema með 

samþykki hins skráða. Undanþegin eru upplýsingar til lögreglu um slys eða meintan 

refsiverðan verknað. 8. gr fjallar um ökusírita og 9. gr. um tölvupóst og netnotkun.  

 

10. gr. reglnanna fjallar um fræðslu og upplýsingaskyldu ábyrgðaraðila varðandi rafræna 

vöktun. Ábyrgðaraðili skal setja reglur og/eða veita fræðslu til þeirra sem henni sæta. 10. gr. 

virðist fjalla meira um rafrænt eftilit við starfsfólk og aðbúnað í vinnu en það má lesa úr 10. gr. 

þar sem meðal annars stendur „Áður en slíkum reglum er beitt skal kynna þær með 

sannanlegum hætti, s.s við gerð ráðningarsamnings.“.   

 

Ábyrgðaraðili að rafrænni vöktun hefur tilkynningaskyldu til persónuverndar varðandi það að 

senda tilkynningu um rafræna vöktun í samræmi við gildandi reglur um tilkynningarskyldu og 

leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga. Þar á að koma fram upplýsingar varðandi tilhögun 

vöktunarinnar, þá fræðslu sem hefur verið veitt um hana og öll þau atriði sem eru tilgreind í 

32. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sbr. 11. gr. reglnanna.  

Sá aðili sem hefur sætt rafrænni vöktun hefur rétt á að skoða gögn, þ.e. hlusta á upptökur sem 

verða til í samræmi við 18. gr. 77/2000  enda standi ákvæði 2. mgr. 19. gr.  laganna því ekki í 

vegi sem kveður á um að stjórnvaldi sé undanþegið upplýsingaskyldunni þegar það miðlar 

persónuupplýsingum til annars stjórnvalds í þágu lögbundins hlutverks við framkvæmd laga 

og upplýsingum er miðað aðeins að því marki sem nauðsynlegt er til að rækja lagaskyldu 

stjórnvalds. sbr. 12. gr. reglnanna. Persónuvernd getur mælt fyrir um að stöðva eigi rafræna 

vöktun sem brýtur í bága við ákvæði reglna þessara og um eyðingu alls efnis sem hefur orðið 

til sbr. 13. gr. Í 14. gr. má finna heimild fyrir því að þessar reglur eru settar eru skv. heimild í 

5. mgr. 37. gr. laga nr. 77/2000.  

 

4.2.5. Verklagsreglur um hraðamælingar með ratsjá. 1. útgáfa 2002 

 

Ríkislögreglustjóri gaf út verklagsreglur um hraðamælingar með ratsjá árið 2002. Í kafla I. er 

fjallað um búnað til hraðamælingar, hvaða búnað skal. nota, hver sér um viðhald á þeim og 
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hvar ratsjáin eigi að vera staðsett í bifreiðinni. 1. gr. kveður á um að lögreglan skuli einungis 

nota hraðamælingartæki sem ríkislögreglustjóri hefur viðurkennt. Hann leggur myndavélarnar 

til embættanna og um þær gilda sérstakar reglur. Einungis sérfræðingar sem ríkislögreglustjóri 

samþykkir hefur leyfi til þess að sinna viðhaldi sbr. 2. gr. Ratsjáin skal vera staðsett í 

lögreglubifreiðinni þannig að auðvelt sé að stjórna henni og fylgjast með skjám hennar. Einnig 

verður að huga að hún hindri ekki aðgang að stjórntækjum bifreiðarinnar sbr. 3. gr. Kafli II. 

fjallar um framkvæmd hraðamælinga. Aðeins þeir sem hafa lokið námi þess efnis skv. 

námsskrá lögregluskóla ríkisins mega stjórna hraðamælingum. Það er meginregla að tveir 

lögreglumenn standi að hraðamælingum með ratsjá og er annar þeirra stjórnandi sem ber 

ábyrgð á því að unnið sé samkvæmt reglum sem eru í gildi. Leiki einhver vafi á því hvaða 

ökutæki var mælt er mælingin ógild sbr. 4. gr. Stjórnandi hraðamælinga beinir ratsjánni á þá 

staði sem helst er þörf á eftirliti og passar upp á ekki skapist hætta af vinnu við hraðamælingar 

eða stöðvun ökutækja sbr. 5. gr. Í 6. gr. er fjallað um það að prófanir á ratsjá eru mikilvægar 

og skal ávallt í upphaf og lok mælinga  prófa ratsjá skv. fyrirmælum framleiðanda. Einnig skal 

prófa ratsjá standi mælingar lengur en 1 klst. í senn. Komi annað fram við prófun en 

leiðbeiningar framleiðanda segir um skal hún færð í skoðun og allar mælingar frá síðustu 

prófun skulu ógildar.  

 

Við upphaf rannsóknar á að gera ökumanni grein fyrir  kæruefninu og ökumanni kynnt 

réttarstaða sín skv. lögum um meðferð opinberra mála. Tryggja á, eins og kostur er,  sönnur á  

mældum hraða með því að skrá í vettvangsskýrslu helstu atriði mælingar, umsögn kærða um 

ætlað brot og gefa honum kosta á að undirrita. Einnig kemur fram að heppilegast sé að  læsa 

niðurstöður mælingar á skjái tækisins og sýna kærða þó það sé ekki skilyrði fyrir gildi 

mælingarinnar sbr. 7. gr. Sé lögreglumaður einn við hraðamælingar með ratsjá er mikilvægt að 

læsa niðurstöðum mælingarinnar á skjá mælitækis og sýna kærða. Ávallt skal gera sérstaka 

skýrslu á vettvangi að ökumanni viðstöddum, þegar lögreglumaður  vinnur einn að 

hraðamælingu með ratsjá. Skrá skal umsögn ökumannsins um brotið og hvort hann rengi 

niðurstöður hraðamælingarinnar, eða ekki, og honum gefin kostur á að undirrita skýrsluna. 

Skýrslutökuna á að taka upp samtalið við ökumanninn upp á segulband og upptakan varðveitt 

hjá viðkomandi embætti sbr. 8. gr.  
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Í 9. gr. er að finna aðferðir sem lögreglunni stendur til boða þegar hún er við hraðamælingar. 

Þær eru í stafliðum a – e og ýmsar aðferðir taldnar upp t.d.  mæling úr kyrrstöðu og  mæling á 

ferð. Í lokin er að finna línu sem kveður á um að heimild sé fyrir því að nota lögregluhjól og 

ómerktar bifreiðar við hraðamælingar. 10. gr. fjallar um dagbók sem skuli fylgja hverri 

hraðamyndavél  sem upplýsingum um allar mælingar er haldið til haga. III. kafli 

verklagsreglnanna fjallar um atriði sem eiga að koma fram í lögregluskýrslunni, IV. kafli fjallar 

um vikmörk við hraðamælinga og V. kafli reglnanna um gildistöku verklagsreglnanna. 

 

5. Atriði er lúta að heimildum lögreglu 

5.1.  Svar lögreglunnar á Vesturlandi 

Vignir M. Sigurjónsson, nemi við Háskólann á Bifröst, sendi fyrirspurn til lögreglunnar á 

Vesturlandi varðandi heimildir lögreglu til að hraðamynda í ómerktum bifreiðum 2018. 

Höfundur tók við þar sem Vignir hvarf frá og hafði samband við lögregluna og 

ríkislögreglustjóra haustið 2020. Svar lögreglunnar var að hún starfaði eftir heimild 

ríkislögreglustjóra. Lögreglan vísaði í hjálagt bréf sem var sent á öll lögregluembætti þann 27. 

október 1997.  

 

Í bréfinu kemur fram að nú ætti að taka til notkunar nýtt tæki til umferðarlöggæslu til notkunar, 

þ.e. ratsjá með ljósmyndavél sem tekur mynd af bifreið sem ekur of hratt, og skráir hún inn á 

myndina upplýsingar um hraða, dagsetningu og tíma brots. Ekki væri gert ráð fyrir að ökumenn 

sem staðnir yrðu að verki með þessari tækni yrðu stöðvaðir heldur myndu skráðir eigendur 

bifreiðanna verða sent sektarboð46  Ekkert í þessu bréfi vísar til reglugerðar eða lagaheimildar 

til stuðnings lögmætis þess að beita færanlegum myndavélum í ómerktum bifreiðum. Færa má 

því rök fyrir því að lögreglan túlki því lögin á þann hátt að það sé í lagi að beita færanlegum 

hraðamyndavélum á sama hátt og öðrum myndavélum sem hún notar í sama tilgangi.47  

 

                                                
46 Svar við fyrirspurn til Lögreglunnar á Vesturlandi 
47 Svar við fyrirspurn til Lögreglunnar á Vesturlandi 
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5.2.  Svar Ríkislögreglustjóra 

Ríkislögreglustjóri svarar þeim þáttum málsins sem snýr að persónuvernd á þann veg að ekki 

sé gerður greinarmunur á þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fari fram með vöktunartækni 

eða annarri tækni samkvæmt pvll.48 Í frumvarpi til laga nr. 75/2019, um vinnslu 

                                                
48 Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 

Mynd 1:Bréf ríkislögreglustjóra til allra lögreglustjóra ríkisins varðandi heimild til að taka til notkunar hraðamyndavél í 
ómerktum bifreiðum 
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persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, sbr. 26. gr. formála tilskipunarinnar komi fram að 

gagnsæi komi ekki í veg fyrir að löggæsluyfirvöld sinni starfssemi á borð við rannsóknir með 

aðstoð flugumanna eða rafrænni vöktun og bendir á álit persónuverndar í máli nr. 2018/218449. 

Í því áliti kemur fram að slíka starfssemi megi framkvæma í þeim tilgangi að koma í veg fyrir, 

rannsaka, koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum, þ.m.t. 

að vernda gegn og koma í veg fyrir ógnir við almannaöryggi, svo fremi að mælt sé fyrir um 

slíkt í lögum og að það teljist nauðsynleg og hófleg ráðstöfun í lýðræðisþjóðfélagi, að teknu 

tilhlýðilegu tilliti til lögmætra hagsmuna hlutaðeigandi einstaklings.50 Ríkislögreglustjóri vísar 

einnig til úrlausnar persónuverndar frá 14. 10. 2008 um miðlun mynda úr hraðamyndavélum 

lögreglu til eigenda eða umráðamanna viðkomandi ökutækja.51 í 2. kafla álitsins er fjallað um 

gagnsæiskröfu og viðvaranir og vísað til þess að þó svo að hraðamyndavélar séu settar upp 

með þeim hætti að ökumenn eigi erfitt með að átta sig á staðsetningu þeirra geti notkun þeirra 

samrýmst persónuverndarlögum og styrki mat lögreglunnar um að henni sé heimilt að mynda 

ökuhraða í færanlegri bifreið án þess að ökumenn átti sig á staðsetningu hennar eða hún sé 

sýnileg. Slík vinnsla sé nauðsynleg til þess að gæta að öryggi almennings í umferðinni og geti 

ekki talist óhófleg og því ekki í andstöðu við a. lið 1. mgr. 4. gr. pvll. um sanngirni við vinnslu.52  

 

6.  Umræður  

Eins og fram hefur komið hér að ofan þurfa lögin að vera svo skýr að flestir geti skilið þau. 

Réttarríkið á að tryggja það að lögreglan brjóti ekki á borgaranum og hafi alltaf heimild fyrir 

því sem hún gerir. Það er eins og áður hefur komið fram hornsteinn réttaríkisins að 

lögmætisregla og meðalhófsregls sé í hávegum höfð í störfum ríkisvaldsins. Það er að starfa 

eftir meginreglum réttarríkisins. En hvernig virka hraðamyndavélar og hvaða heimildir hefur 

þá lögreglan?  

 

                                                
49 Álit persónuverndar vegna drónanotkunar Landhelgisgæslunnar, mál nr. 2018/2184 
50 Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
51 Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
52 Álit persónuverndar vegna drónanotkunar Landhelgisgæslunnar, mál nr. 2018/2184 
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6.1.  Hraðamyndavélar 

Árið 1997 voru teknar í notkun fyrstu hraðamyndavélarnar hér á landi. Vinnuferill 

hraðamyndavéla er þannig að mynd er tekin af bifreiðinni framan frá, þegar tæknibúnaður 

tengdur myndavélunum, greinir meint brot á reglum um hámarkshraða. Á myndinni sjást 

ökumaður, farþegi í framsæti og númer bifreiðarinnar. Einnig kemur fram á myndinni 

dagsetning, tími og hraði ökutækis.53  

 

6.2.  Lögreglan 

Lögbært yfirvald54 sem ákvarðar, eitt eða í samvinnu við aðra, tilgang og aðferðir við vinnslu 

persónuupplýsinga er nefnt ábyrgðaraðili, sbr. 4. tl. 2. gr. laga nr. 75/2019, pvll., og telst 

lögreglan til ábyrgðaraðila úr vinnslu efnis úr hraðamyndavélum en lögregluembættið á 

Vesturlandi sér um að úrvinnslu efnis úr hraðamyndavélum.55 

 

Lögreglan býr yfir mörgum heimildum, t.d. valdbeitingarheimildum,  til þess að sinna 

lögbundnu hlutverki sínu og ein af þeim heimildum er notkun hraðamyndavéla. Heimildin til 

þess að beita hraðamyndavélum er skv. lögreglunni á vesturlandi leidd meðal annars af 

umferðarlögum, lögreglulögum og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi.56  

Í 37. gr. umfl., sbr. 95. gr. sömu laga, má finna finna ákvæði sem fjallar um almennar 

hraðatakmarkanir og kemur fram í 1. mgr. 37. gr. umfl. að hraðamörk á vegum skuli m.a. 

ákveðin að teknu tilliti til umferðaröryggis vegfarenda, umhverfissjónarmiða og skilvirkni 

samgangna. Lögreglan hefur því lögbundið hlutverk að fylgjast með að hraðamörk á vegum úti 

séu virt. Í 110. gr. umfl. er beinlínis gert ráð fyrir að löggæslumyndavélar séu notaðar til að 

sannreyna umferðarlagabrot „Gjald sem lagt hefur verið á skv. 1. mgr. 109. gr. hvílir á þeim 

sem ábyrgð ber á stöðvun ökutækis eða lagningu eða broti sem varðar gjaldskyldu og numið er 

í löggæslumyndavél[...]“.  Það að nota löggæslumyndavélar við að sannreyna umferðarlagabrot 

er því augljóslega í boði fyrir lögregluna, eins og allar þær myndavélar sem eru uppsettar á 

                                                
53 Skýrsla vegagerðarinnar „Umferðareftirlit“ unnin fyrir Ríkislögreglustjóra og Vegagerðarinnar.  
54 Lögbær yfirvöld hér á landi eru dómsmálaráðuneyti, ríkislögreglustjóri, lögregluembættinn, ríkissaksóknari, 
héraðssaksóknari, Fangelsismálastofnun, tollyfirvöld, Landhelgisgæsla Íslands, skattrannsóknarstjóri ríkisins, 
sýslumaðurinn á norðurlandi vestra. Dómstólar teljast ekki til lögbærra yfirvalda skv. lögum nr. 75/2019 
55 Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
56 Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
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landinu öllu, en ekkert sem kveður beint á um að notast við þær í ómerktum bifreiðrum. Eins 

og fram kom hér að ofan er löggæslumyndavél hvergi nefnd á nafn í umferðarlögunum nema í 

þessu eina ákvæði. 

6.3.  Heimildir samkvæmt umferðarlögum 

Lögreglan hefur heimild í lögum til þess að leggja bifreið í vegkanti þrátt fyrir að ákvæði 

umferðarlaga gr. 28. og 29. sem fjalla um stöðvun og lagningu ökutækja kveði á um í löngu 

máli hvar sé bannað að leggja og þar frameftir götunum. Í 30. gr. er að finna ákvæði sem varðar 

undantekningar varðandi stöðvun og lagningu ökutækja. Í ákvæðinu kemur fram að ákvæði 28. 

og 29. gr. gildi ekki um ökutæki í vegavinnu, enda sé það nauðsynlegt að stöðva það eða leggja 

því vegna vinnunar og fullnægjandi varúðarráðstafanir gerðar. Sama eigi við um ökutæki 

lögreglu, slökkviliðs eða sjúkraflutninga eða ökutæki ætlað sambærilegri þjónustu. Hér 

samkvæmt orðanna hljóðan ákvæðisins kemur skýrt fram að ætli lögregla að stöðva bifreið 

vegna vinnu verði það að vera nauðsynlegt og allar fullnægjandi varúðarráðstafnir gerðar.57 

Eins og áður hefur komið fram þarf lögreglan alltaf að hafa lagastoð á bakvið allt sem hún gerir 

eins og lögmætisreglan kveður á um. Höfundur veltir því upp hvort lögreglan sé að fullnægja 

ákvæði 30. gr. þegar hún leggur ómerktri bifreið í vegkanti, eða gangstétt, sem inniheldur 

hraðamyndavél? Vissulega er nauðsynlegt að bifreiðin, sem sér um að hraðamæla, verði að 

vera nálægt umferðinni, en erfitt er að halda því fram að með því sé lögreglan að uppfylla það 

að allar varúðarráðstafanir séu gerðar þegar um ómerkta bifreið er að ræða. Færa má rök fyrir 

því að merkt lögreglubifreið eða hraðamyndavél, sem merkt er með skilti, uppfylli 

varúðaráðstafanir sem gera þarf svo ákvæði 30. gr. sé uppfyllt skv. orðanna hljóðan og 

meðalhófsreglum réttarríkis. 

6.4.  Meðalhóf lögreglu 

Höfundur veltir því upp hvort lögreglubíll sem leggur ómerktur í vegkanti, eða eins og í sumum 

tilfellum uppi á gangstétt, sé að gæta meðalhófs? Er  lögreglan að gæta meðalhófs þegar hún 

beitir hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum ? Er verið að gæta meðalhófs þegar ökumenn 

fá ekki tækifæri á að glöggva sig á að þeir hafi ekið of hratt með áminningu merktrar 

lögreglubifreiðar eða, eins og er hjá öllum hraðamyndavélum sem eru uppsettar við 

                                                
57 Umferðarlög nr. 77/2019 
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þjóðveginn, skilti sem minnir ökumanninn á hraðamyndavél framundan. Samkvæmt 

meðalhófsreglunni þá ber lögreglunni að sýna árvekni í starfi sínu og rækja starfa sinn af 

kostgæfni og samviskusemi og ávallt gæta fyllstu hlutlægni og réttsýni. Þeir mega ekki beita 

neinn harðræði umfram það sem lög heimila og nauðsynlegt er. Þá er hægt að færa rök fyrir 

því að það að góma ökumenn, með því að sitja fyrir þeim í leyni, sé ekki að gæta meðalhófs 

þegar önnur, vægari úrræði, geta þjónað sama markmiði sem stefnt er að þegar kemur að 

íþyngjandi ákvörðunum eins og fésektum.   

 

Í 3. gr. reglna nr. 837/2006 um rafræna vöktun er ákvæði sem kveður á um að ætli lögreglan 

að beita vöktun með leynd, þá sé hún óheimil nema hún styðjist við lagaheimild eða úrskurður 

dómara sé fyrir hendi. Rafræn vöktun uppfyllir þó vissulega seinni hluta ákvæðisins, þ.e. að 

hún er í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi í þágu öryggis.58 5. gr. sömu reglna 

kveður á um meðalhóf, þ.e að áður en ákvörðun er tekin um rafræna vöktun með leynd, skuli 

alltaf ganga úr skugga um að hægt sé að ná þeim markmiðum sem ætlast er til með öðrum 

vægari eða raunhæfari úrræðum.Vægari/raunhæfari úrræði gæti þá verið merkt lögreglubifreið 

í augsýn allra. Í ljósi tilgangs lagana er þó vel hægt að færa rök fyrir því að nýta þessar ómerktu 

hraðamyndavélar enda afar gagnlegt hjálpartæki fyrir lögregluna til þess að fylgjast með 

hraðanum í umferðinni eins og lögbundið hlutverk hennar er að gera. 

6.5.  Lögbundin skylda 

Lögreglan hefur sínar lögbundnu skyldur að sinna hlutverki sínu við að gæta almannaöryggis, 

halda uppi lögum og reglu , stemma stigu við afbrotum og vinna að uppljóstran brota. Hún á 

að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja réttaröryggi 

borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta starfsemi.  Hluti 

af því að er að sjálfsögðu að tryggja umferðaröryggi og sinnir lögreglan oft umferðargæslu á 

ómerktum bifreiðum þegar þess er óskað af t.d. skólastjórnendum eða íbúum, við skóla, 

leikskóla, sjúkrarhús, dvalarheimili og í íbúðarhverfum.59 Algengt er að skólastjórnendur og 

íbúar reyni að koma í veg fyrir hraðakstur og minnka slysahættu með þessum beiðnum um 

                                                
58 Reglur um rafræna vöktun nr. 837/2006 
59 Svar við fyrirspurn til Lögreglunnar á Vesturlandi 
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hraðaeftirlit þótt lögreglan hafi einnig oft eigið frumkvæði að eftirliti, innan þéttbýlis sem 

utan.60  

6.6.  Heimild ríkislögreglustjóra og persónuvernd 

Lögreglan hefur skýra heimild ríkislögreglustjóra til að nota ómerkta bifreiðar við skyldustörf, 

sbr. grein 7. flokkur 5 í reglum um ökutæki lögreglunnar nr. 6/2012 U. Hvergi í lögunum er að 

finna ákvæði sem kveður beint um að lögreglan hafi heimild til þess að beita 

hraðamyndavélum, hvort sem er í ómerktum eða merktum bifreiðum. Í ljósi þess að lögreglan 

hafði heimild til þess að nota ómerktar bifreiðar vaknaði upp sú spurning hvort það stæðist 

persónuverndarlög að taka myndir af vegfarendum og vinna úr þeim upplýsingar til þess að 

sekta fólk. Í lögum um nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga er gerð 

krafa um gagnsæi sem er ein af meginreglum laganna og má finna í II. kafla laganna. 

 

Í lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga má finna ákvæði í 6. mgr. 4. gr. 

laganna sem kveður á um að ákvæðin um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga gilda 

ekki um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi. Ákvæðið segir „Lög þessi og 

reglugerðin gilda ekki um vinnslu persónuupplýsinga af hálfu ríkisins [í þágu öryggis- og 

varnarmála og] í tengslum við það að koma í veg fyrir, að rannsaka, koma upp um eða 

saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum, þ.m.t. að vernda gegn og koma í 

veg fyrir ógnir við almannaöryggi“.61 Liggur því ljóst fyrir að samkvæmt lögum hefur 

lögreglan fullan rétt á að vinna úr persónuupplýsingum um umferðarlagabrot. Meginreglan, 

þegar kemur að því að vinna úr persónuupplýsingum, er að þær séu unnar með sanngjörnum 

og lögmætum hætti og sé lögbæru yfirvaldi nauðsynleg vegna verkefna í löggæslutilgangi sbr. 

a. lið 1. mgr. 4. gr. pvll og séu fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum og málefnalegum tilgangi 

sbr. b. lið. 1. mgr. 4. gr. pvll.62 

6.6.1. Túlkun ríkislögreglustjóra 

Ríkislögreglustjóri túlkar álit persónuverndar þegar hann er inntur eftir heimildum lögreglu til 

þess að beita hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum. Í álitinu frá 2018, nr. 2184, segir að 

                                                
60 Svar við fyrirspurn til Lögreglunnar á Vesturlandi 
61 Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 
62 Lög um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi nr. 75/2019 
 



 

37 

 

gagnsæi komi ekki í veg fyrir að löggæsluyfirvöld sinni starfssemi á borð við rannsóknir með 

aðstoð flugumanna eða rafrænni vöktun.63 Flugumenn eða rafræn vöktun er þannig talin vera 

næg ástæða til þess að vera í ómerktum bifreiðum. Fulltrúi ríkislögreglustjóra bendir á álit nr. 

2184 og segir að álitið styrki mat lögreglunnar um að henni sé heimilt að mynda ökuhraða í 

færanlegri bifreið án þess að ökumenn átti sig á staðsetningu hennar eða að hún sé sýnileg.64 

Vinnslan sé nauðsynleg til að gæta að öryggi almennings í umferðinni og geti ekki talist 

óhófleg. Slík vinnsla sé því ekki í andstöðu við a. lið 1. mgr. 4. gr. vinnslu persónuupplýsinga 

í löggæslutilgangi þ.e. sanngirni við vinnslu. Einnig kemur fram að gert er ráð fyrir að 

hraðamæling fari fram þar sem hennar er helst þörf til að hafa eftirliti með ökuhraða. 

Myndavélabúnaðurinn er til þess að efla getu lögreglunnar til að sinna umferðareftirliti og með 

það að markmiði að fækka alvarlegum slysum í umferðinni. Myndatakan í ómerktu 

bifreiðunum sé færanleg, ekki stöðug, viðvarandi né reglubundin enda sé ekki mynd tekin nema 

tæknibúnaður tengdur myndavélunum greini meint brot á reglum um hámarkshraða.65 

 

Lögreglan er ekki bundin því að þurfa að vera sýnileg í störfum sínum en hvergi er að finna 

ákvæði sem fjallar um slíkt. Lögreglan hefur óumdeilanlega lögbundnu hlutverki að gegna en 

beinharðar heimildir lögreglu fyrir þessu virðast vera af skornum skammti. Heimildir lögreglu 

til þess að beita hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum virðist því frekar vera leidd af túlkun 

laganna og hlutverki lögreglu, fremur en beinum heimildum í lögum eins og lögmætisreglan 

kveður á um. Heimild lögreglu til að beita hraðamyndavélum, til að góma ökumenn sem 

gleyma sér við akstur, er því frekar óljós að mati höfundar. Þær heimildir sem vísað er til hér 

að framan mætti frekar túlka sem heimildir til þess að upplýsa mál sem eru framin með 

ásetningi fremur en ógætni. 

 

6.7. Rafræn vöktun 

Ef skoðuð er 3. gr. reglna um rafræna vöktun66 stendur þar skýrum stöfum að vöktun með leynd 

sé óheimil, nema hún styðjist við lagaheimild eða úrskurð dómara. Það fer ekki á milli mála að 

ómerkt bifreið sem hefur að geyma hraðamyndavél er rafræn vöktun með leynd. Það kemur 

                                                
63Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
64Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
65Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
66Reglur um rafræna vöktun nr. 837/2006 
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fram í hugtökum reglnanna að rafræn vöktun er vöktun sem er viðvarandi eða endurtekin 

reglulega og felur í sér eftirlit með einstaklingum sem fram fer með fjarstýrðum eða sjálfvirkum 

búnaði sbr.1. tl. 2. gr. Þessar reglur gilda óháð því hverskonar tæknibúnaður er notaður eins og 

kemur fram í 1. gr. reglnanna.  Eins og fram kemur hér að framan, þá sér lögregluembættið á 

Vesturlandi um að vinna úr því efni sem tengist hraðamyndavélum, og kemur fram að hugtakið 

„rafræn vöktun“ taki til vinnslu persónuupplýsinga, leiðir af, á að leiða eða getur leitt til slíkra 

vinnslu. Hægt er að réttlæta notkunina með 4. gr. reglnanna og vísun í tilgang hennar. 

Tilgangurinn verður að vera málefnalegum tilgangi eins og öryggi á vegum úti er vissulega. 

Hvergi er að finna heimild fyrir því að stunda vöktun með leynd. Ríkislögreglustjóri túlkar 

myndatöku í ómerktum bifreiðum á þann veg að myndatakan sé ekki viðvarandi eða 

reglubundin. Hún sé ekki viðvarandi eða reglubundin í ljósi þess að myndavélin taki ekki mynd 

nema brot sé framið. 

6.8.  Verklagsreglur um hraðamælingar með ratsjá 

Verklagsreglur ríkislögreglustjóra komu út árið 2002 og hafa ekki enn verið uppfærðar svo 

höfundur viti til. Þessar reglur kveða skýrt á um að tækin sem lögreglan notar við 

hraðamælingar skulu virka sem skyldi og viðurkenndur búnaður sé notaður sbr. 1. og 2. gr. 

reglnanna. Einungis þeir sem hafa þekkingu til eiga að stjórna hraðamælingum og meginreglu 

slegið fram að helst eigi tveir lögreglumenn að standa að mælingunni sbr. 4. gr. Þegar einn 

lögreglumaður stendur að mælingum þá á lögreglumaðurinn  að læsa niðurstöðum á mælitækin 

og sýna kærða og gefa honum möguleika á að andmæla og undirrita skýrsluna sbr. 8. gr.  

Heimild fyrir því að hraðamæla í ómerktri lögreglubifreið er að finna í lok 9. gr. Heimildin þar 

er talin upp sem aðferð við hraðamælingar. Samkvæmt þessum reglum þarf þó lögregla á 

ómerktri bifreið að stöðva för ökumanns, veita honun andmælarétt sinn og möguleika á að 

undirrita skýrsluna. Heimild til þess að hraðamæla í ómerktum bifreiðum er því að finna í 

verklagsreglum lögreglunnar en hvergi annars staðar. 

6.9.  Aðrar heimildir sem koma til greina 

Höfundur leitaði að lagaákvæðum sem gætu gefið betri heimild en túlkun lagana en fátt var um 

fína drætti. Í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 er að finna kafla nr. XI. símahlustun og 

önnur sambærileg úrræði. Þar er að finna heimild fyrir lögreglu til að taka myndir af fólki, 

hvort heldur sem ljósmyndir eða kvikmyndir, í þágu rannsóknar með því að nota til þess 
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sérstaka hljóðupptökutækni eða sambærilega tækni án þess að þeir sem í hlut eiga viti af því 

sbr. 82. gr. en jafnframt tekið fram í 1.mgr. 83. gr. að skilyrði fyrir því að beita 82. gr. sé að 

ástæða sé til að ætla að upplýsingar sem geti skipt miklu máli fyrir rannsókn málsins. í 2. mgr. 

sömu greinar er komið inn á að skilyrði sem verði einnig að uppfylla svo hægt sé að beita 1. 

mgr. 82. gr sem varða alvarleiki brots hljómi upp á 6 ára fangelsi og að ríkir almannahagsmunir 

eða einkahagsmunir krefjist þess. Vissulega er hægt að benda á að upplýsingar sem koma fram 

í hraðamyndavélum skipti miklu máli fyrir rannsókn málsins, en færa má rök fyrir því að með 

þessum ákvæðum sé ekki hægt að túlka þau til þess að beita hraðamyndavélum í ómerktum 

bifreiðum, en umferðarlagabrot varða almennt ekki fangelsis refsingu. 

7. Niðurstaða 

Ísland er réttarríki og lögmætis- og meðalhófsreglan eru einar af hornsteinum 

réttaríkishugmyndarinnar. Til þess að allir njóti öryggis í landinu er mikilvægt að allir fari að 

lögum hvort heldur sem þeir eru almenningur eða ríki. Almenningur getur ekki notið friðhelgi 

einkalífs ef lögreglan fer ekki að lögum í afskiptum sínum af borgurum landsins. Allir þegnar 

í landinu verða því að vinna saman, svo að grunnhugmyndin um réttarríki, þ.e. hugsjónin um 

fyrirmyndar lýðræðisríki, sé við lýði. Lögreglan er því bundin lögmætis- og meðalhófsreglu í 

störfum sínum við umferðareftirlit og öll þau störf sem lögreglan sinnir. 67  

 

Eins og fram kemur í að ofan hafa dómafordæmi og álit umboðsmanns Alþingis sýnt fram á að 

lögmætis- og meðalhófsreglan eru teknar alvarlega. Réttarríkis hugtakið í þröngri merkingu 

merkir að stjórnvöld eru bundin af lögum, sem eiga að vera svo skýr, að hver og einn geti áttað 

sig á þeim og hagað sér í samræmi við þau.68  Óumdeilanlega hefur lögreglan yfir ómerktum 

bifreiðum að ráða sbr. 7. gr. reglna um ökutæki lögreglunnar nr. 6/2012 U. Störf lögreglunnar 

í ómerktum bifreiðum eru þó óskýrari. Lögin varðandi eftirlitsmyndavélar í ómerktum 

bifreiðum er síður en svo skýr og almenningur er almennt að velta fyrir sér hvort lögreglan 

megi þetta. Höfundur dregur þá ályktun, eftir að hafa fengið viðbrögð frá fólki í kringum sig 

við vinnslu ritgerðarinnar. 

 

                                                
67 Hafsteinn Dan Kristjánsson.(2009). Stjórnskipuleg lögmætisregla. bls. 425 
68 Garðar Gíslason. (1991). Eru lög nauðsynleg? Bls. 140 
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Lögreglan vinnur eftir heimildum sem hún túlkar úr lögum, í stað þess að hafa heimildir á 

traustum grunni sem hægt er að benda á. Lögreglan hefur heimildir í lögum til þess að leggja 

bifreiðum á stöðum þar sem almenningur má ekki leggja sbr. 28., 29., og 30. gr. umfl. 

Lögreglan nýtir þessar heimild við hraðamælingar í ómerktum bifreiðum, en samkvæmt 

orðanna hljóðan þá má deila um það hversu vel þessi ákvæði eiga við. Ákvæðin kveða skýrt á 

um að þetta sé leyfilegt ef fullnægjandi varrúðarráðstafanir séu til staðar og nauðsynlegt sé að 

vera þar vegna þeirra vinnu sem verið er að framkvæma. Einnig má túlka ákvæðið á þann veg 

að fullnægjandi varúðarráðstafanir eigi einungis við um ökutæki í vegavinnu og lögreglan lúti 

því ekki. Þetta ákvæði býður upp á túlkun á báða vegu og skýrleiki ákvæðisins er ekki í anda 

réttarríkis hugmyndarinnar. 

 

Lögreglan hefur lögbundið hlutverk um að gæta almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu, 

stemma stigu við afbrotum og vinna að uppljóstran brota, gæta almannaöryggis og leitast við 

að tryggja réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar 

lögmæta starfsemi, sbr. stafliði a.-g.- 2. mgr. 1. gr. lgl69, sbr. 10. tl. 2. gr. l. nr. 75/2019.70 

Hlutverk lögreglunnar er að finna í fyrsta kafla lögreglulaga nr. 90/1996.  

 

Lögreglan virðist því telja sig hafa rétt til að beita hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum, út 

frá túlkunum laganna á hlutverki lögreglu og lögbundnu hlutverki lögreglu við að fylgjast með 

ökumönnum í umferðinni. Réttaríkis hugmyndin krefst þess hinsvegar að lögin séu skiljanleg 

og heimild sé í lögum fyrir því sem stjórnvald ákveður eða gefur fyrirmæli um. Það skýtur því 

nokkuð skökku við að lögreglan starfi samkvæmt óljósum réttarheimildum, sem hún túlkar 

sjálf.  Betra væri ef heimild lögreglunnar til að beita hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum, 

til að mæla ökuhraða, og eftir atvikum byggja sektarákvörðun á, stæði á traustari grunni, en 

hvergi í neinum lögum er það skýrt tekið fram að það sé lögmætt. Samkvæmt uppl. frá 

lögreglunni á Vesturlandi þá er heimildin til að beita hraðamyndavélum í ómerktum bifreiðum 

leidd af umferðarlögum, lögreglulögum og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í 

löggæslutilgangi.71 Bréfið sem ríkislögreglustjóri sendir á öll lögreglu embætti landsins 

inniheldur engar heimildir né vísar í nein lög sem heimila það að beita hraðamyndavél í 

                                                
69 Lögreglulög nr. 90/1996 
70 Lög um vinnslu persónuupplýsinga nr. 75/2019 
71Svar Ríkislögreglustjóra um fyrirspurn um hraðamyndavélar 
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ómerktum bifreiðum. Heimild til þess að hraðamæla í ómerktum bifreiðum er þó að finna í 

verklagsreglum lögreglunnar um hraðamælingar með ratsjá. Í þeim reglum er upptalið aðferðir 

til þess að hraðamæla og kemur þar fram að ómerkt bifreið sé einn af kostum lögreglunnar.  

  

Deila má um hvort lögreglan starfi eftir meðalhófsreglu þegar hún beitir ómerktum bifreiðum 

með hraðamyndavélum og gómi þannig grunlausa ökumenn, þegar önnur og vægari úrræði 

gætu þjónað sama markmiði. Markmið lögreglu er að halda löglegum umferðarhraða og 

sýnileiki lögreglu hefur meiri áhrif á umferðarhraða en ómerkt bifreið. Ökumenn sem eru aka 

yfir leyfilegum hámarkshraða fá ekki kost á að hægja á sér og vita ekki endilega að þeir hafi 

verið gripnir fyrr en heim er komið. Ríkislögreglustjóri segir að hraðamælingar fari fram þar 

sem hennar er helst þörf til að hafa eftirlit með ökuhraða.72 Myndarvélabúnaðurinn eflir að 

vissulega getu lögreglunnar til að sinna umferðareftirliti með því markmiði að fækka slysum í 

umferðinni en eðli málsins samkvæmt hægir ökumaður sem sér lögreglu í vegkanti á sér öfugt 

við það sem ómerkt bifreið gerir. Hraðamæling fer fram þar sem hennar er helst þörf til að hafa 

eftirliti með ökuhraða73. Myndavélabúnaðurinn er til þess að efla getu lögreglunnar til að sinna 

umferðareftirliti og með það að markmiði að fækka alvarlegum slysum í umferðinni. 

Myndatakan í ómerktu bifreiðunum sé færanleg, ekki stöðug, viðvarandi né reglubundin enda 

sé ekki mynd tekin nema tæknibúnaður tengdur myndavélunum greini meint brot á reglum um 

hámarkshraða.74 Ríkislögreglustjóri túlkar því heimildina út frá hlutverki lögreglu og frá áliti 

persónuverndar frá 2018 að starfsemi á borð við rannsóknir með aðstoð flugumanna eða 

rafrænni vöktun sé leyfileg. 75  

 

Nánast enga dóma er að finna þar sem lögmæti hraðamælinga í ómerktum bifreiðum er tekið 

fyrir. Höfundur gerir því ráð fyrir að lögreglan hafi heimild til hraðamælinga með þessum hætti  

í raun, og þær séu almennt viðurkenndar í samfélaginu. Hinn almenni borgari á erfiðara með 

að glöggva sig á þessum heimildum þar sem túlkun á lögunum getur leitt til mismunandi álits 

jafn margra mismunandi manna sem athuga málið. Þessar heimildir eru því að mati höfundar 

óljósar og fólk með engan lagalegan bakgrunn getur átt erfitt með að finna út úr því hvort 

lögreglan sé að starfa eftir lögum eða ekki. Mun betra væri ef löggjafinn setti beinar 
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lagaheimildir í lög sem kveða á um lögmæti lögreglunnar til að hraðamæla með færanlegum 

myndavélum í ómerktum bifreiðum í stað þess að standa einungis í verklagsreglum 

lögreglunnar sem eru 18 ára gamlar. Lögreglan hefði þá sterkari lagalegan grunn en ekki grunn 

sem byggður er á túlkunum. 
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