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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um leigubifeiðaakstur 150. Lögjafarþing 2019-2020

Markmið breytinga á lögum um leigubifreiðaakstur er að sögn höfunda ætlað að „færa lagaumhverfi 
leigubifreiðamarkaðarins ífrjálsræðisátt og tryggja örugga og góða þjónustu fyrir n e y t e n d u r Ekki 
verður séð við lestur á frumvarpinu að öryggi og þjónusta komi til með að batna fyrir neytendur þar 
sem kröfur til þeirra sem ætla að hefja rekstur leigubifreiðar virðast vera minnkaðar frá því sem er í 
dag. Það skipulag sem er á leigubifreiðakstri í dag tryggir viðunandi öryggi neytenda og bílstjóra, það 
er öryggi er meðal annars tryggt með stöðvarskyldunni. Mikilvægt er að haldið sé utan um allar ferðir 
sem eru eknar í gagnagrunni og auðvelt sé að kalla fram þær upplýsingar ef á þarf að halda. Með 
stöðvarskyldunni er neytendum tryggt að þeir geti á auðveldan hátt leitað til leigubifreiðastöðvar, 
sem sinnir mikilvægu eftirlitshlutverki, með öll sín umkvörtunarefni, hvort sem það er vegna 
kortafærslna, tapaðra muna eða vegna ágreinings sem upp kann að koma í leigubílnum. Mjög 
mikilvægt er að tryggja þessa hagsmuni neytendum og bílstjórum til góða.

Meðal þeirra raka sem nefnd eru, er að verð á þjónustunni muni koma til með að lækka, neytendum 
til góða. Ekki hefur verið vísað í nein gögn þeim fullyrðingum til stuðnings. Það hefur hins vegar sýnt 
sig að í þeim löndum þar sem leigubifreiðakstur hefur verið gefinn frjáls að verð hefur hækkað í 
kjölfarið. Það gerðist nú síðast í Finnlandi að verð hækkaði mjög mikið fljótlega eftir að frelsi var 
komið á. Einnig gerðist það að mörg svæði og minni bæir í Finnlandi þurfa nú að búa við viðvarandi 
leigubílaskort vegna þess að að leigubílstjórar sækja í stærri bæi og borgir vegna þess að þar er von á 
vinnu.

Mikilvægt er að mati stjórnar Hreyfils að leigubifreiðastöðvum sé veitt heimild til að óska eftir 
sakavottorði þegar atvinnuleyfishafi eða rekstrarleyfishafi sækir um að aka undir merkjum 
leigubifreiðastöðva þar sen stór hluti af starfi leigubílstjóra er fólgin í aðstoð við farþega þar sem 
akstur með eldri borgara, börn, hreyfihamlaða og sjónskerta eru stór hluti af daglegum verkum 
leigubílstjóra og er í því tilliti einnig mikilvægt að gerð sé krafa um lágmarks íslenskukunnáttu þar 
sem skilaboð fylgja oft ferðum með aðila sem þarfnast meiri aðstoðar en aðrir.

Mikilvægt er að gjaldmælar séu í öllum leigubifreiðum en 9.gr frumvarpsins er til þess fallin að 
mismuna þeim aðilum sem vilja reka leigubíl, þar sem sumir munu þurfa að fjárfesta í dýrum 
gjaldmælum og búnaði, en aðrir ekki og skekkir það alla samkeppni. Hagur neytenda virðist einnig 
fyrir borð borinn ef ekki er gerð krafa um gjaldmæla í leigubifreiðum og er næsta víst að mörg 
ágreiningsmál eigi eftir að koma upp varðandi fargjald þar sem næsta ómögulegt er fyrir 
rekstrarleyfishafa að færa sönnur á hvaða fargjald var samið um ef viðkomandi er með 
atvinnuleyfishafa við störf á bifreið sinni. Einnig er mikilvægt, til að koma í veg fyrir 
sjóræningjastarfsemi, að leigubílar séu auðkenndir á fullnægjandi hátt merki þakmerki sem og 
stöðvarskilti, þannig að neytendur eigi ekki að vera í vafa um það að þeir séu að kaupa þjónustu af 
aðila sem er með öll tilskilin leyfi í lagi.

Í dag eru margir leigubílar með breytingalás á sér vegna niðurfellingar, mikilvægt er að þeim 
bílstjórum sem fjárfest hafa í leigubílum verði gefin sá aðlögunartími að hægt sé að klára tíma



niðurfellingar fyrir gildistöku laganna og væri í því sambandi æskilegt að gildistöku laganna verði 
frestað til að minnsta 1. Júlí 2023. Að sama skapi væri æskilegt að innleiðing laganna væri farin í 
áföngum til að minnka neikvæð áhrif á þá sem starfa sem leigubílstjórar í dag.

Stjórn Hreyfils vill svo að endingu minna á mikilvægi vandaðrar lagasetningar þar sem hagsmunir 
almennings sem og leigubílstjóra verði ekki fyrir bornir án þess að litið sé til reynslu annara landa af 
sambærilegum aðgerðum.
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