
Nd. 79. Frumvarp
til laga um skipulag á fólksflutningum  á landi.

Frá m eiri hl. sam göngum álanefndar.
1. gr.

Gngum er heim ilt að liafa með höndum  fólksflutninga með bifreiðum , 
sem  stærri séu en svo, að þær rúmi 6 farþega, nem a hafa fengið til þess sér- 
lejdi frá ríkisstjórninni.



2. gr.
Póstm álastjórnin hefir m eð höndum  vfirstjórn og eftirlit með fólksflutn- 

ingum í bifreiðum  þeim, sem sérlevfi þarf fyrir.

3. gr.
Sérlevfishafar eiga rétt á að kjósa þrjá m enn í nefnd, sam kvæm t reglum, 

er atvinnum álaráðherra setur, er gerir tillögur til póstm álastjórnarinnar um  
fyrirkom ulag og rekstur allan á flutningum  samkvæmt lögum  þessum.

4. gr.
Póstm álastjórninni skal skylt að gæta þess í skipulagning flutninga þeirra, 

er undir hana heyra, að alm enningi verði þeir sem kostnaðarm innstir og hag- 
felldastir, en hinsvegar fari sem m innst fé  eða önnur verðmæti forgörðum  
við þá.

5. gr.
Nú sækir félag eða einstaklingur um sérleyfi til fólksflutninga á ein- 

liverri leið, og er ríkisstjórninni þá heim ilt að veita það með þeim  skilvrðum, 
er hér segir:

a. að sérle\rfið  gildi fvrir 2 ár og sé ófram seljanlegt.
b. að sérlevfið gildi fyrir ákveðna tölu bifreiða á tilteknum  leiðum , þó 

þannig, að flutningaþörfinni sé ávallt fullnægt.
Binda má sérleyfi við ákveðnar gerðir bifreiða.

c. að sérlevfishafi skuli skuldbundinn til þess að láta bifreiðar sinar vera i 
förum  samkvæmt áætlunum og reglum og flutningagjaldskrá, er póst- 
málastjórn setur.

d. að póstm álastjórninni sé heim ilt að taka í sínar hendur afgreiðslu bif- 
reiðanna samkvæmt taxta, er hún setur.

e. að sérleyfishafi sé skyldur að flytja  ákveðið magn póstflutnings ókeypis, 
eftir reglum, er póstm álastjórn setur.

6. gr.
Nú hafa fleiri en eitt félag eða einstaklingur fengið sérlevfi til fólksflutn- 

inga á einhverri leið, og hefir þá póstm álastjórn heim ild til þess að ákveða, með 
sam þvkki nefndar þeirrar, er ræðir um í 3. gr., að fargjöldum  skuli skipt m illi 
sérlevfishafa eftir tölu sætakílóm etra bifreiða þeirra, sem þar eru í förum, sam- 
kvæmt reglugerð, er atvinnum álaráðherra setur.

7. gr.
Nú brýtur sérleyfishafi á einhvern hátt lög þessi eða reglur, sem settar eiu  

samkvæmt þeim, og er þá lieim ilt að svipta hann sérleyfinu þegar í stað.
8. gr.

Póstm álastjórninni er lieim ilt, samkvæmt 1. gr., að nota eigin bifreiðar á 
þeim  leiðum , er henni þykir henta. Hafi sérlevfi verið veitt fyrir flutninga á



þessum leiðum , skulu sömu reglur gilda fyrir bifreiðar póstm álastjórnarinnar. 
er gilda fvrir sérlevfishafa samkvæmt 6. gr.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp þetta er sam ið af skipulagsnefnd atvinnum ála og flutt sam- 

kvæmt tilm ælum  atvinnum álaráðlierra. Fylgdi því svo liljóðandi greinargerð  
frá skipulagsnefnd:

Fólksflutningar með hifreiðum  iiafa, eins og kunnugt er, aukizt svo stór- 
felldlega á síðari árum, að segja má, að bifreiðar séu nú, auk skipa, aðalfar- 
artæki landsm anna. En þessi atvinnurekstur er nú með þeim  hætti, að þörf 
virðist á því, að haft sé eftirlit með honum og hann kerfisbundinn að allveru- 
legu leyti. Er ni'i svo kom ið, að eins m ikil þörf er á því fvrir landsm enn að 
skipuleggja þessa tegund flutninga eins og járnbrautarrekstur er skipulagður í 
öðruin löndum  álfunnar. Eins og bifreiðaflutningarnir eru reknir nú, fer  m jög  
mikið fé forgörðum, sökum  óþarflegrar sam keppni, án þess að alm enningur 
hljóti þann hag af, sem að nokkru levti sam svari eyðslunni. Margir aðilar keppa  
nú 11111 flutningana á þeim  leiðum , sem  m estan arðinn gefa af sér, en fyrir 
bragðið eru sjálf farartækin oft m iklu fleiri en þörf væri á, ef ferðunum  væri 
kom ið í fast kerfi. Farartæki þessi og orkugjafa þeirra verður að kaupa frá  
útlöndum, og skiptir m iklu, að sem sparlegast sé haldið á þessum  efnum.

Greiðasti vegurinn til þess að lagfæra þetta virðist sá, að sérleyfi þurfi til 
fólksflutninga með þeim  bifreiðum , sem  taki fleiri en 6 farþega, og að ríkið  
hafi eftirlit með starfsháttum  sérlev-fishafa. Og virðist þá eðlilegt, að póstm ála- 
stjórnin hafi þetta eftirlit með höndum. Ber þar einkum  til, að póstsjóður mun 
nú greiða nálægt 20000 kr. fyrir flutning á pósti m eð bifreiðum , og væri ekk- 
ert eðlilegra en að liann hefði sín eigin flutningatæki til þess starfa, að ein- 
liverju levti að m innsta kosti. Fólksflutningur bifreiðanna m undi bera upp 
kostnaðinn við póstflutninginn. En fengist póstm álastjórnin við bifreiðahald  
og fólksflutninga, þá hefði hún um leið m ikil skilyrði til þess að kom a hag- 
kvæmara skipulagi á flutningakerfið i heild sinni. Eins virðist eðlilegt, að krefj- 
ast mætti þess, að sérlevfishafar flvttu ákveðið m agn póstflutnings ókeypis, því 
að í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir öðru gjaldi fvrir sérleyfisveitinguna. 
Auk þess mundi m ikill sparnaður verða fyrir sérlevfisliafana af hinu skipulags- 
bundna fvrirkom ulagi ríkisins, er óheilbrigð og fjárfrek sam keppni væri úr 
sögunni.

I frum varpinu er gert ráð fvrir því, að sérlevfishöfum  veitist tækifæri til 
þess að koma að öllum  tillögum  sínum uni fyrirkom ulag og rekstur flutning- 
anna með sérstakri nefndarskipun, þótt úrslitavald hljóti vitaskuld ávallt að 
verða hjá póstm álastjórninni. Og m eðal annars er gert ráð fyrir, að til tals 
kunni að kom a með nefndinni og póstm álastjórninni, að sérstök sam vinna verði 
með sérleyfisliöfum  með þeim  hætti, að fargjöldum  skuli skipt m illi þeirra eftir



tölu sætakílómetra bifreiða þeirra, sem í förum  eru á hverri leið. Er póstm ála- 
stjórninni heim ilt að ráðstafa því m áli með reglugerð, ef nefndin samþykkir.

Um önnur skilvrði fvrir veitingu sérlevfis en þegar hefir verið drepið á 
skal þetta tekið fram :

Hæfilegt virðist að binda sér lejfið  við tveggja ára tím abil i senn, fyrir þá 
sök, að m eðan verið er að kom a flutningunum  í fast kerfi og finna hina hent- 
ugustu starfshætti, er lientugt, að sérlevfi séu ekki Tmndin við langan tíma, en 
hinsvegar er einnig höfð hliðsjón af því, að stórar fólksflutningabifreiðar eru 
venjulega m ikið úr sér gengnar eftir tveggja ára akstur á vegum  landsins. En 
að sjálfsögðu mun póstm álastjórnin láta þá sitja fyrir um nýtt sérleyfi, sem  
áður hafa liaft það og farið starfið vel úr hendi. Eins virðist eðlilegt, að í byrj- 
un, og að öðru jöfnu, verði sérlevfisum sóknir þeirra m anna sérstaklega teknar 
til greina, sem hafa haft m esta flutninga með höndum undanfarin ár.

Rétt þvkir að heim ila póstm álastjórninni að binda sérlevfi við gerðir bif- 
reiða. Um sjötíu tegundir af bifreiðum  eru nú notaðar í landinu, og virðist sú 
tilbrevtni óþarflega m ikil. Er dýrt og óþarft að sitja með varahluti í allar 
þessar tegundir, en að hinu ætti að m iða, að finna þær bifreiðategundir, sem  
bezt henta staðháttum hér, með hliðsjón af verði, endingu og orkueyðslu, og 
spara á þann hátt það fé, sem fastsett er í óhentug farartæki og varahluti 
f jT Í r  þau.

Sjálfsagt virðist, að póstmálastjórnin hafi heimild til þess að taka í sínar 
hendur afgreiðslu bifreiðanna, til þess að sjá um, að afgreiðslustofur sérleyfis- 
hafa hverrar leiðar séu á sama stað, auk þess sem líklegt er, að hentugt sé, að 
póststöðvarnar sjálfar annist þessa afgreiðslu víðast hvar.

Að endingu skal þess getið, að fyllsta ástæða er til þess að ætla, að um all- 
verulega lækkun á fargjöldum fvrir almenning verði að ræða með hinu hreytta 
skipulagi.


