
Selfossi 31. mars 2010

Samgöngunefnd Alþingis 

Alþingishúsinu við Austurvöli 

150 Reykjavík

Hér á eftir er umsögn um þingmál frá Guðmundi Tyrfingssyni ehf. að beiðni Samgöngunefndar Alþingis 
vegna eftirfarandi frumvarps:

Frumvarp til laga um almenningssamgöngur á 138. löggjafarþingi 2009-2010,14. mál.

Það er skoðun okkar hjá Guðmundi Tyrfingssyni ehf. að bæta mætti bæta setningunni „og fólksflutninga" 
inn t 1. og 2. gr. á eftir almenningssamgangna þar sem hvatning tii að nýta sér fólksflutninga almennt er í 
anda þess sem þetta frumvarp stendur fyrir þ,e, wað ferðast saman og menga minna" en það hafa verið 
einkunnarorð félagsins um árabil,

í dag fá almenningssamgöngur endurgreitt 85% af oiíugjaldi skv. lögum nr. 87/2004 ólíkt hópferðaakstri 
sem fær enga endurgreiðslu. Slík skekkir umtalsvert stöðu fólksflutninga í heild sinni þar sem 
farþegaflutningar hópferða- og eða sérteyfishafa fá enga endurgreiðslu. Við vekjum athygli á að um er að 
ræða sömu bifreiðar í mörgum tilfellum (almenningsvagnaakstur; sérleyfisakstur og hópferðaakstur). 
Undanfarin misseri hafa álögur á almenningssamgöngur og fólksfiutninga hækkað umtalsvert en 
ríkisstjórnin hefur hækkað olíugjaldið um tugi prósenta sem er að sliga mörg fyrirtækin sem starfa í 
þessari grein. Þetta hefur leitt af sér að fólksfiutningafyrirtæki eiga undir högg að sækja þar sem 
ferðamenn hafa í auknu mæli sóst eftir að ferðast á bíiaíeigubílum og hefur fjölgun þeirra margfaldast á 
síðustu árum með tilheyrandi álagi á þjóðvegi landsins.

Við hjá Guðmundi Tyrfingssyni ehf. sjáum fyrir okkur að stjórnvöld veiti þeim sem stunda fólksflutninga 
sömu íviinanir og þeir sem stunda almenningssamgöngur. Sífellt færist í vöxt að hópferðabifreiðar sinni 
almenningsvagnaakstri (líkt og einkaleyfisakstur miíli Reykjavíkur og Seifoss, Reykjavíkur og Akranes og 
Reykjavík og Suðurnesja) og að almenningasvagnar sinni hópferðum innanbæjar og mjög mikilvægt er að 
sama lagaumhverfi sé fyrir fólksflutninga. Mismunandi iög og relgugerðir líkt og nú eru gildi eru til þess 
fallin að skekkja samskeppnisstöðu aðiia og skapa tortryggni á þessum samkeppnismarkaði.

Virðingarfyllst f.h. Guðmundar Tyrfingssonar ehf.


