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Efni: 421. mál til umsagnar frá nefndasviði Alþingis - fruinvarp til laga um
leigubifreiðaakstur

Samgöngustofa vísar til erindis frá umhverfís- og samgöngunefnd Alþingis, ffá 6. desember 
2019, þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um leigubiffeiðaakstur, 
421. mál.

Samgöngustofa þakkar fyrir tækifærið til að koma athugasemdum á framfæri við þingnefndina.

Samgöngustofa bendir á að eingöngu starfsleyfísskyldir aðilar eru skyldaðir til að láta 
upplýsingar sem nauösynlegar eru til eftirlits af hendi til Samgöngustofú. Sé um annars konar 
miðlun leigubiffeiðaþjónustu sem ekki er starfsleyfísskyld að ræða er það mat Samgöngustofú 
að nauðsynlegt sé að slíkir aðilar séu jafnffamt skyldugir til að láta af hendi upplýsingar til 
Samgöngustofu varðandi þá miðlun og aðrar upplýsingar sem þeir kunna að búa yfír, svo sem 
um rekstarleyfishafa sem nýta sér þjónustuna, eknar ferðir eða ferðum miðlað sem og aórar 
upplýsingar sem að gagni kunna að koma við eftirlit á grundvelli laganna.

í 2. mgr. 11. gr. ffumvarpsins er vikið að því að í biffeið skuli alltaf sýnilegt leyfisskírteini sitt 
til sönnunar á því að þeir hafí atvinnuleyfí eða rekstrarleyfí. Að mati Samgöngustofú er rétt að 
hvorutveggja sé til staðar í bifreiðinni á hverjum tímapunkti sé annar en rekstrarleyfishafi að 
aka ökutækinu. Samgöngustofa telur rétt að neytandi geti með einföldum hætti gengið úr 
skugga um það að ökutækið sem hann kaupir ferð með hafí leyfi til að vera rekin sem 
leigubifreið. I því skyni er ekki nægilegt að atvinnuleyfishafi hafí eingöngu leyfisskírteini sitt 
sýnilegt þegar hann ekur leigubifreið sem skráð er á rekstrarleyfi annars manns. Það er í ljósi 
þess að atvinnuleyfi er ekki bundið víð eitt tiltekið ökutæki þegar rekstrarleyfí er það hins vegar. 
Væri því rétt að útfæra ákvæðið með þeim hætti að leyfisskírteini fyrir bifreiðina ætti 
sömuleiðis að vera til staðar þegar annar en rekstrarleyfíshafi ekur henni.

Þrátt fyrir framangreint fagnar Samgöngustofa tímabærri heildarendurskoðun á lagaumhverfi 
leigubiffeiðaaksturs hér á landi.
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