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Varðar: umsögn um frumvarp til laga um leigu skráningarskyldra ökutækja 
(heildarlög). Þingskjal 629 -  421.

Vísað er í erindi frá nefndarsviði Alþingis, sem barst með tölvupósti þann 6. febrúar sl. 
en þar er óskað eftir umsögn Ferðamálastofu um framangreint frumvarp til laga. 
Ferðamálastofa þakkar fyrir veittan frest á skilum.

Almennt:
Ferðamálastofa fagnar framkomnu frumvarpi og þeirri vinnu sem býr því að baki. 
Fulltrúi Ferðamálastofu hefur tekið virkan þátt í starfshópi um frumvarpsvinnuna, en 
með því frumvarpi sem hér liggur fyrir eru málefni bílaleiga aðlöguð þeirri þróun sem 
átt hefur sér stað innan atvinnugreinarinnar á undanförnum árum, auk þess sem 
brugðist er við þeim auknu kröfum sem gerðar eru til rekstraraðila innan 
ferðaþjónustunnar á sviði öryggismála og fagmennsku. Þeim athugasemdum sem hér 
fara á eftir er einkum ætlað að hnykkja á ákveðnum atriðum, en almennt lýsir 
Ferðamálastofa sig samþykka þeim breytingum sem frumvarpið hefur í för með sér.

Athugasemdir Ferðamálastofu við einstakar greinar:

3 gr. Starfsleyfi
1. Við 2. mgr. 3. gr. bætist við nýr 2. málsl. svohljóðandi: ,,Sama gildir um útibú 

ökutækjaleiguD
2. 3. málsl. 5. mgr. 3. gr. ,,Ökutækjaleiga getur á grundvelli starfsleyfis sett á fó t útibú. “ 

verður 3. mgr. 3. gr.
3. Við hina nýju 3. mgr. 3. gr. bætist nýr 2. málsl. svohljóðandi: ,,Hyggist ökutækjaleiga 

setja á fót útibú eftir að leyfi hefur verið gefið út skal hún afla jákvæðrar umsagnar 
sveitarstjórnar í því umdæmi þar sem útibú er staðsett og tilkynna það til 
Samgöngustofu sbr. 1. mgr. 5. gr. □

4. 2. málsl. 5. mgr. 3. gr. ,,A fastri starfsstöð skalframkvæmdastjóri eða yfirmaður 
fullnægja skilyrðum 4. gr. “ fellur niður.

Skýringar:
Samgöngustofa veitir starfsleyfi á grundvelli jákvæðrar umsagnar sveitarstjórnar þar sem föst 
starfsstöð er. Ef ökutækjaleiga ætlar líka að vera með útibú ökutækjaleigunnar þykir rétt og 
eðlilegt að leitað sé líka jákvæðrar umsagnar sveitarstjórnar þar sem útibú á að vera staðsett.
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Setningin færist og verður ný málsgrein.
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Rétt og eðilegt þykir að ökutækjaleiga sem ætlar að útvíkka starfsemi sína og opna útibú 
tilkynni það til Samgöngustofu sbr. 1. mgr. 5. gr. og afli einnig jákvæðrar umsagnar 
sveitarstjórnar þar sem útibú er staðsett.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. skal vera forsvarsmaður ökutækjaleigu ef leyfishafi er lögaðili. 
Forsvarsmaðurinn ber ábyrgð á starfseminni og kemur fram fyrir hönd hennar. Honum ber að 
uppfylla skilyrði 4. gr. um skilyrði starfsleyfis. Það kann að vera óþarflega íþyngjandi ef 
framkvæmdastjóri eða yfirmaður á fastri starfsstöð ökutækjaleigu sem ekki er forsvarsmaður 
fyrirtækisins þarf einnig að uppfylla 4. gr. Samkvæmt frumvarpinu þarf sá sem veitir útibúi 
forstöðu ekki að uppfylla skilyrði 4. gr.

4 gr. Skilyrði starfsleyfis
1. Við bætist nýr 7. töluliður 2. mgr. 4. gr. svohljóðandi: ,, Hafa lagt fram skriflega 

staðfestingu um gerð öryggisáætlunar og um að hann skuldbindi sig til að fara eftir 
henni í daglegri starfsemi sbr. 6. mgr. 6. gr.D

2. Töluliðir sem á eftir koma breytast því til samræmis.

Skýringar
Breytingin lýtur að auknum öryggiskröfum til ökutækjaleiga. Samkvæmt skýrslu um 
einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu á Íslandi sem gefin var út í maí 2014 
töldu ferðaþjónustuaðilar að lögbinda ætti öryggiskröfur sem ferðaþjónustuaðilum yrði gert 
skylt að uppfylla. Mikilvægt er að öryggismál séu í lagi. Skorti á öryggi og gæði er hætta á að 
íslensk ferðaþjónusta standist ekki samanburð í harðri samkeppni við önnur lönd.
Þetta fyrirkomulag er sambærilegt við framkvæmd áhættumats hjá Vinnueftirlitinu. 
Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og 
reglugerð nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum ber 
öllum fyrirtækjum að gera skriflegt áhættumat fyrir starfsemi sína og starfsmenn. Áhættumat 
fyrirtækja er á ábyrgð þeirra sjálfra og þurfa þau ekki að senda afrit af því til Vinnueftirlitsins 
heldur er nægjanlegt að þau sendi Vinnueftirlitinu tilkynningu um að áhættumat hafi verið 
gert og að þau skuldbindi sig til að fara eftir því í daglegri starfsemi. Vinnueftirlitið hefur 
eftirlit með að áhættumat sé gert og skal það vera starfsmönnum þess aðgengilegt óski þeir 
eftir því. Ferðaþjónustufyrirtæki heyra undir ákvæði laga og reglugerðar 
vinnuverndarlöggjafarinnar og því ber þeim að útbúa skriflegt áhættumat fyrir starfsemina og 
starfsmennina og tilkynna um gerð þess til Vinnueftirlitsins. Í því ljósi er eðlilegt að 
sambærilegt fyrirkomulag gildi um gerð öryggisáætlunar fyrir ökutækjaleigur og skrifleg 
staðfesting um að öryggisáætlun hafi verið gerð verði gerð að skilyrði fyrir leyfi til leigu á 
skráningarskyldum ökutækjum.
Sjá einnig skýringar við 6. gr.

6 gr. Skyldur ökjutækjaleigu
1. 3. málsl. 5. mgr. 6. gr. breytist og orðist svo: ,,Ásigkomulag ökutækja skulu alltaf taka 

mið af árstíma og færðD
2. Eftir 5. mgr. 6. gr. kemur ný málsgrein, 6. mgr. svohljóðandi: ,, Leyfishafi skal útbúa 

skriflega öryggisáætlun. Gerð hennar og framkvæmd er á ábyrgð leyfishafa og skal 
hún vera aðgengileg starfsmönnum leyfishafa sem og Samgöngustofu. Endurskoða 
skal öryggisáætlun þegar breytingar verða á forsendum hennar. □
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3. Málsgreinar sem á eftir koma taka breytingum sem því nemur.

Skýringar
Verið er að kveða fastar að orði um að ásigkomulag skuli alltaf taka mið af árstíma og færð.

Með ákvæðinu um gerð öryggisáætlunar er verið að bregðast við ákalli um auknar kröfur um 
öryggi í ferðaþjónustu. Ætlunin er að öryggisáætlanir séu á ábyrgð ökutækjaleiganna sjálfra 
en hlutverk Samgöngustofu yrði einungis eftirlit með að slíkar áætlanir séu gerðar.
Vakinn, gæða- og umhverfiskerfi Ferðaþjónustunnar hefur verið tekið í notkun. Aðilar í 
Vakanum leggja fram öryggisáætlun sem samanstendur af áhættumati, verklagsreglum, 
viðbragðsáætlun og atvikaskýrslu.
Samkvæmt öryggisviðmiðum Vakans eiga bílaleigur t.d.:

• Að geta með stuttum fyrirvara brugðist við óvæntum aðstæðum, t.d. náttúruvá og 
slysum,

• Starfsmenn bílaleiga eiga að kunna að bregðast við skv. öryggisáætlun,
• Ökutæki séu undir eftirliti og þeim viðhaldið með þeim hætti að þau uppfylli lágmarks 

öryggiskröfur skv. viðhaldsáætlun til að standast skoðun við afhendingu,
• Ekki séu leigð farartæki með þekktum göllum eða í því ástandi að galli sé líklegur til 

að koma fram á meðan á leigutíma stendur,
• Gengið er úr skugga um að ábyrgð og skyldur leigutaka séu kynntar við upphaf leigu,
• Allir bílar hafi fulla aðalskoðun við útleigu,
• Allir viðskiptavinir fá viðeigandi upplýsingar um umferðarreglur og akstur á Íslandi 

og fyrirtækið er með viðbragðsáætlun til að aðstoða viðskiptavini ef um bilun er að 
ræða á meðan á leigutíma sendur, svo unnt sé að gera ráðstafanir innan klukkustunda.

Það að gera gerð öryggisáætlunar að skilyrði fyrir rekstrarleyfi ökutækjaleigu gæti leitt til að 
fleiri ökutækjaleigur myndu sjá hag að aðild að Vakanum en að standa utan hans, en þegar 
hafa margir ferðaþjónustuaðilar lýst vilja sínum til þess að aðild að Vakanum verði 
lögbundinn. Afstaða Ferðamálastofu til þess er enn að æskilegra sé að fjölga hvötum til 
þátttöku í gæðakerfum á borð við Vakann og í því skyni eru öll gögn um Vakann opin á 
aðgengileg öllum á vefsíðu kerfisins. Þannig er hægt að nálgast leiðbeiningar um gerð 
öryggisáætlana á heimasíðu Vakans, www.vakinn.is.

9. gr. Einkaleigur
1. 2. málsl. 5. mgr. 9. gr. breytist og orðist svo: ,,Ásigkomulag ökutækja skulu alltaf taka 

mið af árstíma og færðD

Skýringar
Verið er að kveða fastar að orði um að ásigkomulag skuli alltaf taka mið af árstíma og færð. 

12. gr. Dagsektir
1. Við bætist nýr 1. töluliður svohljóðandi: ,, 2. málsl. 3. mgr. 3. gr. um að tilkynna ekki 

stofnun útibús til Samgöngustofu og/eða aflar ekki jákvæðrar umsagnar frá 
sveitarstjórn þar sem útibú er staðsett. □

2. 1. töluliður verður 2. töluliður og verður svohljóðandi: ,,um skyldu til að 
forsvarsmaður uppfylli skilyrði 4. gr. □

3. Við bætist nýr 10. tölul. svohljóðandi: ,,6. mgr. 6. gr. um gerð öryggisáætlunar.□
4. Aðrir töluliðir taka breytingum til samræmis.

http://www.vakinn.is


Skýringar
Breytingarnar eru til samræmis við þær breytingar sem gerðar eru á frumvarpinu.

Fulltrúar Ferðamálastofu eru reiðubúnir að koma á fund atvinnuveganefndar Alþingis til að 
fylgja umsögn sinni eftir og svara þeim spurningum sem kunna að vakna.

F.h. Ferðamálastofu

Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri


