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Skráning smámótorhjóla (e. pocket bike) og körtubíla (e. go cart) 
 
Tollstjórinn í Reykjavík vekur athygli á þeirri túlkun Umferðarstofu og 
Samgönguráðuneytisins að smámótorhjól og körtubíla beri að skrá sem torfærutæki. 
Körtubílar verða skráðir sem fjórhjól og smámótorhjól sem torfærubifhjól. 
 
Með smámótorhjólum er átt við hjól sem eru almennt byggð talsvert minni en hefðbundin 
létt bifhjól og eru ætluð til aksturs á lokuðum, malbikuðum (sléttum) svæðum. Í þessum 
ökutækjum er yfirleitt tvígengisaflvél með um 50 rúmsentimetra slagrými og 
hámarkshraði þessara ökutækja er að jafnaði 50-70 km/klst. Eigin þyngd þeirra er á milli 
20 og 60 kg. 
 
Með körtubílum er átt við lítið og mjög lágt vélknúið ökutæki á 4 hjólum, með eða án 
yfirbyggingar, sem hannað er til aksturs eða keppni á malbikuðum eða steyptum lokuðum 
brautum. Ökutækið er að jafnaði 1500 mm langt og 1200 mm breitt, hæð undir lægsta 
punkt er um 30 mm og eigin þyngd innan við 100 kg. Vélin getur ýmist verið tvígengis- 
eða fjórgengisvél, vélarstærð er yfirleitt 50-300 rúmsentimetrar og hámarkshraði þeirra er 
almennt 79 – 100 km/klst. Körtubíll er samansettur af þremur meginhlutum, grind, vél og 
dekkjum, og er aðeins hannaður fyrir ökumann en ekki farþega. 
 
Samkvæmt 2. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 er torfærutæki m.a.:  ,,Vélknúið ökutæki sem 
aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga utan vega og er á hjólum og innan við 400 kg 
að eigin þyngd". Það er mat Umferðarstofu að ,,utan vega" geti einnig átt við um 
afmörkuð malbikuð svæði eins og þau sem smámótorhjól og körtubílar eru notuð á. 
 
Forsenda þess að ökutæki af þessari gerð séu tollafgreidd er að þau séu forskráð hjá 
Umferðarstofu. Til þess að unnt sé að forskrá ökutæki þarf það að bera verksmiðjunúmer. 
Auk þess þarf innflytjandi að geta framvísað vottorði frá framleiðanda sem segir til um 
burðargetu, heildarþyngd og gerð, slagrými og afl hreyfils. Við forskráningu fær ökutæki 
úthlutað fastanúmer. Ökutækin eru auk þess tryggingaskyld og krafa er gerð um 
ökuréttindi við akstur þeirra, sbr. 48. og 55. gr umferðarlaga nr. 50/1987. 
 
Frekari leiðbeiningar um skráningu ökutækja er að finna á heimasíðu Umferðarstofu: 
www.umferdarstofa.is. 
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