
Nd. 887. Frumvarp
til laga uin skipulag á fólksflutningum  með bifreiðum.

(E ftir  3. umr. í Ed.).

1. gr.
E ngum  er heimilt að liafa með höndum  fólksflutninga með bifreiðum, sem 

stærri séu en svo, að þær rú m i 6 farþega, nem a hafa fengið til þess sérleyfi frá 
ríkisstjórninni. Þó er póstm álastjórninni heimilt að nota eigin b ifreiðar á þeim 
leiðum, er henni þykir henta, enda fullnægi bifreiðar hennar se ttum  reglum  fyrir  
sérleyfishafa. .

Sérleyfi þarf  ekki til fólksflutninga endrum  og sinnum  m eð bifreiðum, sem 
sk ráð a r  eru  til vöruflutnirft*a, né b ifre iðum , er f lv t ja  að s taða ld r i  f ram -  
leiðsluvörur bæ nda , en rú m a  fleiri en 6 farþega , enda  sé u m b ú n a ð u r  þe irra ,  
til öryggis og jiæginda fa rþegum , sam kvæ m t reglum , e r  r á ð h e r ra  setur, 
og liafi bifreiðarstjóri þeirra ré tt  til að stýra lc-igubifreið til fólksflutninga.

2. gr.
Póstm álastjórnin  hefir með liöndum, í sam ráði við vegamálastjórnina, yfir- 

stjórn og eftirlit með fólksflutningum  í bifreiðum þeim, sem sérleyfi þarf  fyrir.

3. gr.
Sérleyfishafar eiga rétt á að kjósa þ r já  nienn í nefnd, sam kvæ m t reglum, 

er a tv innum álaráðherra  setur, er gerir tillögur til póstm álastjó rnarinnar um 
fyrirkom ulag og reks tu r  allan á flu tn ingum  sam kvæ m t lögum þessum.

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

er undir hana  lieyra, að almenningi verði jieir 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- 

bverri leið, og er ráðherra  þá heimilt að veita það með þeim skilyrðum, er liér 
segir:

a. að sérleyfið gildi fy rir  3 á r  og sé óframseljanlegt.
b. að sérleyfið gildi fy rir  ákveðna tölu bifreiða á tilteknum  leiðum, þó 

þannig, að flu tningaþörfinni sé fullnægt.
Binda m á sérleyfi við ákveðnar gerðir bifreiða.

e. að sérleyfisliafi noti þæ r tegundir og gerðir bifreiða og fullnægi að öðru 
leyti skilyrðum, er ráðherra  setur í reglugerð um  búnað bifreiða til öryggis 
og þæginda farþegum.

d. að sérleyfisliafi skuli skuldbundinn’ til jiess að láta bifreiðar sínar vera i



föruin  sam kvæ m t áæ tlunum  og reglum  og flutningagjaldskrá, er póst- 
m álastjó rn  setur.

e. að póstm álastjórninni sé heimilt að taka í sinar liendur afgreiðslu bif- 
reiðanna sam kvæ m t taxta, er lnin setur.

f. að sérleyfishafi sé skyldur að flv tja  ákveðið m agn póstflutnings ókeypis, 
eftir reglum, er póstm álastjórn  setur.

g. að b ifre iðarstjórar á bifreiðum, er rú m a  fleiri en 6 farþega sam kvæm t skoð- 
unarvottorði, fullnægi skilyrðum, er ráðherra  setur í reglugerð um  æfingu 
við akstur o. fl. til öryggis farþegum .

6. gr.
X ú liafa fleiri en eitt félag eða einstaklingur fengið sérleyfi til fólksflutn- 

inga á einliverri leið, og hefir þá póstm álastjórn  lieimild til þess að ákveða, með 
sam þykki nefndar þeirrar, er ræ ðir um  í 3. gr., a |  farg jö ldum  skuli skipt milli 
sérlevfishafa eftir tölu sætakílóm etra bifreiða þeirra, sem þar eru i förum , sam- 
kvæ m t reglugerð, er a tv innum álaráðherra  setur.

7. gr.
Sérleyfi til fólksflutninga með strætisvögnum  í kaupstöðum  skal veitt að 

fengnum  tillögum hlutaðeigandi bæ jars tjó rnar .
Xú ákveður bæ jarstjó rn , að bærinn taki i sínar liendur rekstur  strætis- 

vagna innan lögsagnarumdæmisins, sem áður hefir verið veitt sérleyfi til, og er 
þá skylt að veita bæ jars t jó rn  einkaleyfi til þess, þegar timabil sérleyfisliafa er 
útrunnið, enda hafi bæ jars t jó rn  sótt um  það eigi síðar en þrem  m ánuðum  áður 
en sérleyfið fellur ú r  gildi.

' 8. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er sam kvæ m t Jieim verða settar. 

varða sektum  frá  10— 1000 krónum , nem a þyngri hegning liggi við eftir öðrum 
lögum, og skulu m ál út af b ro tum  á þeim sæta sömu meðferð og alm enn lög- 
reglumál. Brjóti sérleyfishafi á einlivern hátt  lög þessi eða reglugerðir, sem settar 
e ru  samkv. þeim, er auk þess heimilt að svipta hann  sérleyfinu þegar í stað.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. m arz  1935.
Félög og einstaklingar, sem lialdið hafa uppi föstum  áæ tlunarferðum  á á- 

kveðnum leiðum áður en lögin gengu i gildi, ganga fyrir  að öðru jöfnu við veit- 
ingu sérleyfis á sömu leiðum.


