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Umsögn Bílgreinasambandsins vegna 3.mál, frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna 
fjárlaga fyrir árið 2018

Bílgreinasambandið gerir athugasemd við lið 3.8.

Fyrirliggur að hægst hefur á þeim vexti er verið hefur í ferðaþjónustu og merkja bílaleigur töluverðar 
breytingar á sínu rekstrarumhverfi nú þegar. Sá tími sem hver ferðamaður tekur bíl hefur styst mikið 
og er nýtingin afgerandi mest á suðvestur horninu. Algengustu bílarnir sem teknir eru á leigu eru litlir 
bílar sem henta síður til lengir ferða. Þessir bílar eru mikið eknir og yfirleitt mun verr farnir en 
sambærilegir bíla sem ekki eru í leigu sem skýrist af aðstæðum hér á landi.

Afkoma bílaleigna hefur dregist mikið saman og ástæðuna má m.a. rekja til þess að fjárbinding 
bílaleigna hér á landi er mikil og afföll bíla há. Ástæða hárra affalla skýrist af því sem hér að ofan er 
rakið. Bílaleigur sem starfa undir alþjóðlegum vörumerkjum þurfa að uppfylla ákveðnar kröfur er 
kemur að aldri og akstri þeirra bíla er þær bjóða svo endurnýjun er alltaf nokkuð ör.

Ljóst er að bílaleigubílar spila stórt hlutverk á markaði með notaða bíla. Liggur fyrir að öllu óbreyttu 
mun koma upp sú staða hér á landi að það verður offramboð á notuðum bílum, það mikið að það 
mun horfa til vandræða. Bílgreinasambandið leggur til að hámarksívilnun verði óbreytt eða að 
hámarki kr. 500.000,- fyrir árið 2018. Hins vegar verði sett af stað vinna í samvinnu við greinina þar 
sem útfærðar verða leiðir til þess að forða því að hér safnist upp birgðir af gömlum mikið eknum 
bílaleigubílum sem og að fjárbinding bílaleigna sem er íþyngjandi í þeirra rekstri verði ekki eins há og 
hún er í dag. Bæði Bílgreinasambandið og Samtök ferðaþjónustunnar hafa verið að skoða leiðir til að 
forða að slíkt ástand myndist og eru tilbúin í að útfæra þá vinnu með stjórnvöldum.

Með réttum og markvissum aðgerðum má koma því þannig fyrir að það sé eðlileg endurnýjun á 
bílum þannig að okkur standi alltaf til boða nýjasta tækni í öryggis og útblástursmálum bifreiða og að 
ekki safnist upp hér á landi stórir flotar af gömlum, óöruggum og mengandi bílaleigubílum.
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