
Nd. 339. Breytingartillögur
við frumv. til laga um skipulag á fólksflutningum  á landi.

Frá meiri hl. samgönguinálanefndar.
I. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:

Engum er heimilt að hafa með höndum fólksflutninga með bifreið- 
um, sem stærri séu en svo, að þær rúmi 6 farþega, nema liafa fengið til þess 
sérleyfi frá rikisstjórninni. Þó er póstmálastjórninni lieimilt að nota eigin 
bifreiðar á þeim leiðum, er lienni þykir henta, enda fullnægi bifreiðar henn- 
ar settum reglum fyrir sérleyfishafa.

Sérlevfi þarf ekki til fólksflutninga endrum og sinnum með bifreiðnm, 
sem skráðar eru til vöruflutninga, en rúma fleiri en 6 farþega, enda sé um- 
búnaður þeirra, til öryggis og þæginda farþegum, samkvæmt reglum, er 
ráðherra setur, og hafi bifreiðarstjóri þeirra rétt til að stýra leigubifreið til 
fólksflutninga.

II. Við 5. gr.
1. I stað „2 ár“ í a-lið komi: 3 ár.
2. Orðið „ávallt“ í b-lið falli burt.
3. Á eftir b-lið kom i nýr liður, er verður c-liður, svo liljóðandi:

að sérleyfishafi noti þær tegundir og gerðir hifreiða og fullnægi að öðru 
leyti skilyrðum, er ráðherra setur í reglugerð um búnað bifreiða til ör- 
yggis og þæginda farþegum.

4. c-liður verði d-liður, d-liður verði e-liður og e-liður verði f-liður.



5. Á eftir f-lið kom i nýr stafliður, er verði g-liður, svo hljóðandi:
að bifreiðarstjórar á bifreiðum, er rúma fleiri en 6 farþega samkvæmt 
skoðunarvottorði, fullnægi skilyrðum, er ráðherra setur í reglugerð 11111 
æfingu við akstur o. fl. til öryggis farþegum.

III. Á eftir 6. gr. kom i ný grein, er verður 7. gr., svo liljóðandi:
Heimilt er ráðherra að ákveða, að ákvæði laga þessara nái einnig til 

bifreiða, sem rúma færri en 6 farþega, ef þær hafa fastar áæ tlunarfei. 
ákveðnum leiðum.

IV. Við 7. gr. Greinin verður 9. gr. og orðist svo:
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er samkvæmt þeim verða 

settar, varða sektum frá 10— 1000 krónum, nema þyngri hegning liggi við 
eftir öðrum lögum, og skulu mál út af brotum á þeim sæta söm u meðferð 
og almenn lögreglumál. Brjóti sérleyfishafi á einhvern hátt lög þessi eða 
reglugerðir, sem  settar eru samkv. þeim, er auk þess heimilt að svipta 
hann sérlevfinu þegar í stað.

V. Við 8. gr. Greinin falli burt, en í hennar stað kom i ný grein, svo hljóðandi: 
Nú ákveður bæjarstjórn, að bærinn taki í sínar hendur rekstur strætis- 

vagna innan lögsagnarumdæmisins og um nágrenni, sem áður hefir verið 
veitt sérleyfi til, og er þá skvlt að veita bæjarstjórn einkaleyfi til þess, þegar 
timabil sérlej-fishafa er útrunnið, enda hafi bæjarstjórn sótt um það eigi 
síðar en þrem mánuðum áður en sérlevfið fellur úr gildi.

VI. Við 9. gr., sem verður 10. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1935.


