
Nd. 340. Breytingartillögur

við frv. til laga um skipulag á fólksflutningum á landi.

Frá minni hl. samgöngumálanefndar.

1. Yið 1. gr. Greinina skal orða svo:
Engum er beimilt að hafa með höndum fólksflutninga með bifreiðum 

nema hafa fengið til þess leyfi. Fyrir slíkt leyfi greiðist ekkert sérstakt gjald 
(sbr. þó 7. gr. e.).

2. Á eftir 1. gr. komi 2 nýjar greinar, er verða 2. og 3. gr., og skulu orðast svo:
a. (2. gr.). Leyfi til fólksflutninga í leigubifreiðum án fastra áætlunarferða

á ákveðnum leiðum veitir lögreglustjóri, hver innan sins umdæmis, þar 
sem bifreið er skrásett. Leyfið er ekki tímabundið, en lögreglustjóri getur 
svipt menn leyfinu, ef sérstakar ástæður eru til. —  Samgöngumálaráð- 
herra getur í reglugerð ákveðið, með hvaða skilyrðum leyfi skuli veitt, 
sérstaklega að því er snertir öryggi og þægindi farþega.

Til fólksflutninga endrum og sinnum með bifreiðum, sem skráðar



eru til vöruflutninga, þarf þó ekki leyfi, enda sé umbúnaður þeirra til 
öryggis og þæginda farþegum samkvæmt reglum, er ráðherra setur, og 
liafi bifreiðarstjóri rétt til að stýra leigubifreið til fólksflutninga. 

b. (3. gr.). Til fólksflutninga i leigubifreiðum í föstum áætlunarferðum á 
ákveðnum leiðum þarf sérleyfi.

Sérlevfi veitir:
a. Bæjarstjórn til flutninga innan bæjar og um nágrenni bæjarins. Til 

flutninga milli tveggja nærliggjandi bæja veita hlutaðeigandi bæjar- 
stjórnir sérlevfi. Nú næst ekki samkomulag um veitingu lejTis, og 
sker þá ráðherra úr.

b. Sýslunefnd til flutninga eingöngu innan sýslunnar.
c. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið til allra annara flutninga.

3. Við 2. gr. Greinin verður 4. gr. og orðast svo:
Vegamálastjórnin hefir með höndum, í samráði við póstmálastjórnina, 

yfirstjórn og eftirlit með flutningum þeim, sem sérleyfi þarf til samkvæmt 
3. gr.

4. Við 3. gr., sem verður 5. gr. Fyrir „póstmálastjórnarinnar“  kemur: vega- 
málastjórnarinnar.

5. Við 4. gr., sem verður 6. gr. Upphaf greinarinnar skal orða svo:
Við veitingu sérlevfis skal skvlt að gæta þess í skipulagning flutninga, 

er sérleyfi þarf til, að almenningi . . . .
6. Við 5. gr., sem verður 7. gr. Greinina skal orða svo:

Nú sækir félag eða einstaklingur um sérleyfi til fólksflutninga á ein- 
hverri leið, og er þá heimilt að veita það með þeim skilyrðum, er hér segir:
a. að sérleyfið gildi fyrir 4 ár og sé óframseljanlegt.
b. að sérlevfishafi noti þær tegundir og gerðir bifreiða og fullnægi að öðru 

leyti skilyrðum, er ráðherra setur i reglugerð um búnað bifreiða til ör- 
yggis og þæginda farþegum.

c. að sérleyfishafi sé skuldbundínn til þess að láta bifreiðar sínar vera í för- 
um á tilteknum leiðum samkvæmt áætlun, reglum og flutningagjaldskrá, 
er veitandi sérlejrfis setur.

d. að póstmálastjórninni sé heimilt að taka í sinar bendur afgreiðslu bifreiða i 
fólksflutningum milli landsfjórðunga samkvæmt taxta, er um semur 
milli hennar og eiganda bifreiðar eða nefndar þeirrar, er um ræðir í 5. gr.

e. að sérlevfishafi sé skyldur að flytja ákveðið magn póstflutnings ókeypis, 
eða fyrir gjald eftir reglum, er póstmálastjórn setur. Skal jafnan leita 
álits póstmálastjórnar um þetta atriði áður en sérleyfi er veitt samkv.
3. gr.

f. að bifreiðastjórar á bifreiðum, er rúma fleiri en 6 farþega samkvæmt 
skoðunarvottorði, fullnægi skilvrðum, er ráðherra setur í reglugerð um 
æfingu við akstur o. fl. til öryggis farþegum.

7. Við 6. gr. Greinin fellur burt.
8. Við 7. gr., sem flyzt til og verður 9. gr.

a. Framan við greinina kemur:



Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er samkvæmt þeim verða 
settar, varða sektum frá 10 til 500 kr., nema þyngri hegning liggi við 
eftir öðrum lögum, og skulu mál út af brotum á þeirn sæta söniu með- 
ferð og almenn Iögreglumál.

b. „Þegar í stað“  í lok greinarinnar fellur burt.
9. Við 8. gr.

a. Eftir „er lienni þykir henta“  kemur: enda fullnægi bifreiðar hennar sett- 
um reglum fvrir sérleyfishafa.

b. „Hafi sérleyfi . . . .  samkvæmt 6. gr.“  fellur burt.
10. Við fyrirsögn frv. I staðinn fyrir „á landi“  kemur: með bifreiðum.


