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Efni: Umsögn frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja (heildarlög), 421. mál.

Samtök ferðaþjónustunnar (samtökin) hafa fengið ofangreint frumvarp til umsagnar og gera 
eftirfarandi athugasemdir:

Samtökin fagna því að fram sé komið heildarfrumvarp um ökutækjaleigur sem eru að mestu í 
takt við vöxt greinarinnar og þær miklu breytingar sem orðið hafa á rekstrarumhverfi 
bílaleigufyrirtækja á undanförnum árum. Sérstaklega fagna samtökin réttlátum skilyrðum til 
útleigu ökutækja og skýrari heimildum til eftirlits með markaðnum.

Samtökin áttu fulltrúa í starfshóp sem vann að gerð hluta frumvarpsins og þakka fyrir það 
mikilvæga samstarf. Þrátt fyrir öflugt og jákvætt samstarf eru samtökin með athugasemdir við 
nokkrar greinar frumvarpsins og eru þær eftirfarandi:

3. gr.
Samtökin leggja til að skýrt verði að samgöngustofa haldi einnig skrá yfir öll ökutæki sem hver 
bílaleiga hefur til umráða. Þetta er ekki nógu skýrt í fyrirliggjandi frumvarpi en nauðsynlegt þar 
sem gríðarlega mikilvægt er að vita umfang markaðarins á hverjum tíma.

4. gr.
Samtökin leggja til að fram komi að umsækjendur skuli ekki vera í vanskilum með opinber gjöld 
eða lífeyrissjóðsgjöld þar sem skuld þessara gjalda er á einhverjum tímapunkti til staðar.

6. gr.
Samtökin leggja til að fram komi í greinargerð með lögunum að notkunarflokkur ökutækjaleigu 
nái til allra notkunarflokka sem skráðir eru hjá Samgöngustofu. Ökutækjaleigur leigja út ýmsar 
tegundir ökutækja eins og húsbifreiðar, fornbifreiðar, sendibifreiðar, VSK bifreiðar o.fl. 
Ákvæðið er íþyngjandi eins og það er sett fram og leggja samtökin til að Samgöngustofu verði 
falið að gera flokkana skýrari.
Samtökin leggja til að við 2. mgr. bætist að bílaleiga geti verið með ökutæki samkvæmt 
leigusamningi frá annarri ökutækjaleigu með gilt starfsleyfi. Slíkt tryggir öruggara umhverfi og 
betri rekstrarskilyrði.
Samtökin telja nauðsynlegt að ökutæki í ökutækjaleigu hafi staðist lögbundna aðalskoðun en 
krafan er ekki nógu skýr í frumvarpinu þar sem orðið „staðist“ kemur ekki fram í frumvarpinu.



7. gr.
Samtökin leggja til að ákvæði um vörugjöld falli brott þar sem um er að ræða ákvæði sem tengist 
lögum um vörugjöld sem sjálf bera með sér takmarkanir á notkun bílaleigubíla og er því óþarfi í 
lögum um ökutækjaleigur.
Samtökin leggjast gegn því að það sé lögbundið að bílaleigur upplýsi um hættur af dýrum á 
vegum. Ákvæðið er íþyngjandi og eðlilegt að krafan miði við að bílaleigur upplýsi viðskiptavini 
um almennar hættur við akstur á Íslandi.

9. gr.
Samtökin vekja athygli á að takmarkað samráð var við gerð kafla um einkaleigur. Samtökin 
leggja til að einstaklingum, hjónum og sambúðarfólki verði aðeins heimilt að leigja út einn bíl í 
allt að 6 vikur á ári. Þessi tegund bílaleigu á aðeins að vera til þess fallin að bjóða upp á einkabíl 
í stuttan tíma og á ekki að geta orðið að umfangsmiklum rekstri.
Samtökin fara fram á að lögin geri ráð fyrir að sömu skilyrði og skyldur um starfsleyfi gildi fyrir 
einkaleigur og ökutækjaleigur.
Samtökin telja nauðsynlegt að ökutæki í einkaleigu hafi staðist lögbundna aðalskoðun en krafan 
er ekki nógu skýr í frumvarpinu þar sem orðið „staðist“ kemur ekki fram í frumvarpinu.

11. gr.
Samtökin benda á að nauðsynlegt er að ákvæði um niðurfellingu leyfis eigi jafnt við um 
ökutækjaleigur sem einkaleigur.
Samtökin leggja til að leyfishafar sem ekki hafa verið með starfsemi í meira en eitt ár falli niður.

12. gr.
Ákvæði um skráðan eiganda ökutækja þarf að vera að samræmi við tillögu SAF um breytingu á 2 
mgr. 6. greinar.

Meðfylgjandi er viðauki með tillögum að breytingum á framvarpinu.

Samtökin benda á að umhverfi í rekstri bílaleigufyrirtækja hefur breyst umtalsvert með vaxandi 
fjölda ferðamanna. Hlutfall eldri bílaleigubíla hefur aukist umtalsvert og því nauðsynlegt að efla 
öryggi viðskiptavina sem í flestum tilfellum eru erlendir ferðamenn. Samtökin fagna því að með 
fyrirliggjandi frumvarpi sé stigið fyrsta skrefið í þá átt að gera rekstrarumhverfi 
bílaleigufyrirtækja faglegra með skýrara eftirliti og ótvíræðum viðurlögum
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