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Efni: A thugasemdir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins vegna umsagna við frumvarp til laga 
um leigubifreiðaakstur.

I. Inngangur
I minnisblaði þessu eru athugasemdir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins vegna umsagna sem 
umhverfís- og samgöngunefnd hafa borist vegna frumvarps til laga um leigubifreiðaakstur. 
M innisblaðið er ritað að beiðni umhverfís- og samgöngunefndar.

II. Tilefni lagasetningar
Með frumvarpinu er lagt til að sett verði ný heildarlög um leigubifreiðaakstur. Vísað er í almennar 
athugasemdir frumvarpsins varðandi tilefni og nauðsyn lagabreytinganna og samantektar á 
meginefnis frumvarpsins.

III. Athugasemdir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.

Almennar athugasemdir.

Umsögn Alþýðusambands íslands (ASÍ).
I umsögn ASI kemur fram að athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) vegna takmörkunar á 
atvinnuleyfum til leigubifreiðaaksturs, ófyrirsjáanleika í úthlutun leyfa og skyldu til að hafa 
afgreiðslu á leigubifreiðastöð sem brugðist er við í frumvarpinu feli ekki í sér endanlega niðurstöðu 
um samræmi landsréttar og EES-réttar. Þá geti viðbrögð sem ætlað sé að mæta kröfum ESA verið 
röng og ómarkviss ASI telur að sú rýmkun sem frumvarpið feli í sér sé hvorki nægilega vel undirbúin 
eða rökstudd og að rétt sé að bíða með breytingarnar.

Afstaða ráðuneytisins.
Tillögur að breytingum vegna athugasemda ESA eru komnar til vegna skýrslu starfshóps sem 
ráðuneytið skipaði og var falið að hafa hliðsjón a f  áliti ESA við endurskoðun á lögum um 
leigubifreiðaakstur. I frumvarpinu er farið ítarlega yfir þær breytingar sem lagðar eru til með það að 
markmiði að tryggja m.a. að íslenska ríkið uppíylli alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Með vísan til 
þess sem fram kemur í frumvarpinu telur ráðuneytið ekki tilefni til að taka undir athugasemdir ASÍ 
um að tillögur í frumvarpinu geti verið rangar eða ómarkvissar.

Bifreiðastöð Oddeyrar -  BSO
I umsögn BSO kemur fram að þeir telji að fyrirhugaðar breytingar rnuni koma hart niður á starfandi 
bílstjórum við stöðina. BSO telur að rekstrargrundvöllur fyrir stöðinni sé brostinn e f  afnám



fjöldatakmörkunar og stöðvarskyldu á Akureyri verður raunin.

Bifreiðastöðin Hreyflll Bæjarleiðir hf.
I umsögn Hreyfils Bæjarleiða kemur frain að kröfur til þeirra sem ætla að heija rekstur leigubifreiðar 
virðist vera minnka með frumvarpinu. M ikilvægt sé að halda utan uin allar eknar ferðir í gagnagrunni 
og ineð stöðvarskyldunni sé neytendum tiyggt að hægt sé að leita á auðveldan hátt til 
leigubifreiðastöðva sem sinni mikilvægu eftirlitshlutverki. Það hafi sýnt sig að verð hafi hækkað þar 
sern leigubifreiðaakstur hafi verið gefinn frjáls meðal annars í Finnlandi og að þar búi mörg svæði og 
minni bæir við leigubílaskort.

Blindrafélagið .
I umsögn Blindrafélagsins er lagt til að allir rekstrarleyfishafa séu skráðir á leigubifreiðastöð sem 
hefur starfsleyfi gefið út a f Samgöngustofu.
Blindrafélagið varar við því að sú staða verði látin koma upp að svo mikið framboð verði af 
leigubifreiðum á háannatímum, að það leiði til mikillar fækkunar þeirra sem eru í fullu starfi sem 
leigubifreiðastjórar þannig að það bitni harkalega á framboði leigubifreiða á virkum dögum, þegar 
eftirspurnin er mun minni. Þó það sé vissulega neytendum í hag að nægt framboð sé á leigubifreiðum 
á hagstæðum kjörum þá eru það ekki síður mikilvægir hagsmunir neytenda að nægt framboð sé á 
leigubílaþjónusta alla daga ársins allan sólahringinn. Að láta þessa mikilvægu almannaþjónustu á 
óheft markaðstorg muni hafa þau áhrif að framboð mun minnka, þjónustustig lækka og verð muni 
hækka.
Blindrafélagið leggur áherslu á sparnað með að nota ferðaþjónustu Blindrafélagsins og að hún 
byggist á samstarfi Hi'eyfils, Blindrafélagsins og Reykjavíkurborgar. Blindrafélagið ítrekar mikilvægi 
þess að ný lög um leigubifreiðar leiði eldci til lakara þjónustustigs.

Afstaða ráðuneytisins.
I frumvarpinu er farið ítarlega yfir rök fyrir afnámi fjöldatakmörkunar og stöðvarskyldu og vísar 
ráðuneytið til þess sem þar kemur fram. Varðandi tillögur um afnám stöðvarskyldunnar þá kemur 
ekkert í veg íyrir að leigubifreiðastjórar hafi afgreiðslu á leigubifreiðastöð og talið er að rnargir þeirra 
muni sjá hag í því að hafa afgreiðslu á stöð. Samkvæmt. 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins verður 
rekstrarleyfishafa sem hefur afgreiðslu á leigubifreiðastöð heimilt að framselja stöðinni skyldu til að 
ganga úr skugga uin að ökumaður leigubifreiðar hafi atvinnuleyfí og skyklu til að tiyggja 
fullnægjandi skráningu tiltekinna upplýsinga í gagnagrunn Samgöngustofu og til að hafa þær 
upplýsingar aðgengilegar í 60 daga frá því að ferð var ekin. Meðal upplýsinga sem ber að skrá eru 
upphafs- og endastöð hverrar seldrar ferðar og staðsetning meðan á ferðinni stendur. Þessar skyldur 
hvíla annars á rekstrarleyfíshafanum sjálfum. Viðskiptavinir munu geta valið að eiga viðskipti við 
leigubifreiðastjóra sem hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð e f  þeir svo kjósa. Þá er bent á að í 8. gr. 
frumvarpsins er lagt til að skylt verði að skrá upplýsingar um upphafs- og endastöð herrar seldrar 
ferðar en slíkt er ekki skylt samkvæmt gildandi lögum. Ráðuneytið tekur ekki undir það að kröfur til 
þeirra sem ætla að helja rekstur leigubifreiða muni minnka verði frumvarpið að lögum. Ekki kemur 
heldur fram í umsögn Hreyfíls nánari útlistun á við hvað er átt við með því að kröfur muni minnka.
Þá telur ráðuneytið líkur standa til þess að áfram verði boðið upp á sértæka þjónustu á borð við 
ferðaþjónustu Blindrafélagsins verði frumvarpið að lögum.

Samgöngustofa.
Samgöngustofa bendir á að skv. frumvarpinu eru eingöngu starfsleyfísskyldir aðilar skyldaðir til að 
láta upplýsingar sem nauðsynlegar eru til eftirlits a f  hendi til Samgöngustofu. Sé um annars konar 
miðlun leigubifreiðaþjónustu sern ekki er starfsleyfísskyld að ræða er það mat Samgöngustofu að 
nauðsynlegt sé að slíkir aðilar séu jafnfram t skyldugir til að láta a f hendi upplýsingar til 
Samgöngustofu varðandi þá miðlun og aðrar upplýsingar sem þeir kunna að búa yfír, svo sem um 
rekstrarleyfishafa sem nýta sér þjónustuna, eknar ferðir eða ferðum miðlað sem og aðrar upplýsingar 
sem að gagni kunna að koma við eftirlit á grundvelli laganna.



Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið tekur undir sjónarmið Samgöngustofu og telur að útfæra mætti ákvæði 15. gr. 
frumvarpsins um upplýsingagjöf til stjórnvalda á þá leið að auk leyfishafa verði stofnuninni heimilt 
að kreija aðra aðila sein miðla leigubifreiðaþjónustu um upplýsingar.

Samtök atvinnulífsins (SA).
I umsögninni kemur fram að frumvarpið geri ráð fyrir tvenns konar starfsleyfum; atvinnuleyfi og 
rekstrarleyfi. I stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að átak verði gert í einföldun regluverks 
í þágu atvinnulífs og almennings. Samtökin leggja til að endurskoðað verði hvort nauðsynlegt sé að 
hafa tvenns konar leyfi og hvort hægt væri að sameina þau í eitt leyfi til einföldunar. Samtökin telja 
ekki nægjanlegt að afnema stöðvarskyldu og fjöldatalanarkanir á útgáfu leyfa en að sama skapi 
þrengja skilyrði fyrir útgáfu leyfa og auka eftirlit. I frumvarpinu er sérstök umfjöllun um farveitur 
og að ekkert ætti að standa í vegi fyrir því að þær hefji starfsemi hérlendis svo framarlega sem þær 
uppfylla nánar tilgreind skilyrði. Öfugt við það sem tíðkast erlendis, þar sem farveitur eru vinsæll 
samgöngumáti, munu þær þurfa að uppfylla skilyrði til að starfa sem leigubílastöð, öðlast 
rekstrarleyfi og eftir atvikum atvinnuleyfi. Skilyrðin er mörg og þröng og því ljóst að, öfugt við það 
sem haldið er fram í frumvarpinu, að fyrirstaðan er umtalsverð. Að mati SA er nóg að setja þau 
skilyrði fyrir veitingu starfsleyfa að umsækjandi hafí gild ökuréttindi, hreint sakavottorð og að 
fyrirhuguð starfsemi verði skráð hjá skattayfirvöldum.

Afstaða ráðuneytisins.
I frumvarpinu er farið yfír ástæður þess að lagt er til að hafa tvenns konar starfsleyfí og skilyrði 
þeirra. Ráðuneytið vísar til þess sem fram kemur í frumvarpinu og tekur ckki undir sjónarmið SA að 
þessu leyti.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

4. gr. frumvarpsins.
4. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Stjórnsýsla.
Ráðherra fe r  með yfirstjórn /eigubifreiðaakslurs samk\>œmt lögum þessum.

Samgöngustofa fe r  með framkvæmcl laga þessara og stjórnva/dsfyrirmœ/a sem sett eru 
samkvæmt þeim. Undir starfssvið Samgöngustofu fe/lur m.a. útgáfa at\’innuleyfa og 
rekstrar/eyfa, eftir/it með leyfishöfum og námskeiðahald. Þá sér Samgöngustofa um 
starfræksíu rafi'œns gagnagrunns sem skal m.a. geyma upp/ýsingar um hverjir hafa 1eyfi 
samkvæmt II. kafla laganna, skráningarnúmer /eigubifreiðar sem heyrir undir rekstiwleyfi, 
hvenær bifi-eiðin er í Ieiguakstri og /eyfisnúmer þess sem ekur hverju sinni e f  það er annar en 
rekstrar/eyfishafi.

Birkir Rafn Guðjónsson og Bjarni Freyr Björnsson.
I umsögninni kemur frarn að það þurfí að vera hægt að sækja um atvinnu- og rekstrarleyfí með 
rafrænum hætti. Gagnagrunnur Saingöngustofu samkvæmt 4. gr. frumvarpsins þurfí að vera opinn. 
Samkvæmt 8. gr. frumvarpsins hvíli skylda á rekstrarleyfíshafa að ganga úr skugga um að ökumaður 
leigubifreiðar á hverjum tírna hafí atvinnuleyfí. Því sé því mjög mikilvægt að rekstrarleyfíshafar hafí 
opinn aðgang að gagnagrunni Samgöngustofu samkvæmt 4. gr. og geti kallað eftir þeim upplýsingum 
með rafrænum hætti hvenær sem er. Þá kemur fram að mikilvægt sé að námskeiðahald verði í 
fjarnámi til að auðvelda bílstjórum á landsbyggðinni að sækja þau

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið tekur fram að það sé ekkert því til fyrirstöðu að umsóknir um atvinnu- og rekstrarleyfí 
verði með rafrænum hætti. Samgöngustofa sem tekur á móti slíkum umsóknum vinnur að því að hafa



sem mest a f  þjónustunni aðgengilega með rafrænum hætti. Með sama hætti má gera ráð fyrir því að 
ekkert sé því til fyrirstöðu að hafa bókleg námskeið í fjarnámi e f  eftirspurn er eftir því. Þá telur 
ráðuneytið að ekkert mæli gegn því að aðgangur að tilteknum upplýsingum úr gagnagrunni 
Samgöngustofu sé opinn. Þannig mætti sem dæmi setja inn ákvæði sem kveður á um skyldu 
Samgöngustofu til að birta opinberlega lista yfir leyfíshafa á hverjum tíma.

Persónuvernd
I umsögn Persónuverndar kemur fram að i 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins sé gert ráð fyrir því að 
Samgöngustofa starfræki rafrænan gagnagrunn sem skuli m.a. geyma upplýsingar um hverjir hafa 
leyfi samkvæmt II. kafla laganna, skráningarnúmer leigubifreiðar sem heyrir undir rekstrarleyfí, 
hvenær bifreiðin sé í leiguakstri og leyfísnúmer þess sem ekur hverju sinni sé það annar en 
rekstrarleyfishafí. Persónuvemd bendir á að í ákvæðinu sé ckki sérstaklega gert ráð fyrir miðlun 
persónuupplýsinga úr gagnagrunninum til annarra eftirlitsaðila en lögrcglu og ákæruvalds né heldur 
fyrir heimild þeirra til að afla umræddra upplýsinga. Persónuvernd telur misræmi gæta milli 
ákvæðisins og athugasemda í greinagerð og verði eklci annað ráðið a f  ákvæðum frumvarpsins en að 
tilgangur vinnslunnar skv. 2. mgr. 4. gr. sé eingöngu sá að gera Samgöngustofa kleift að annast 
efltirlit. Persónuvernd telur að e f  ákvæðið eigi að vera víðtækara verði að tilgreina þann tilgang með 
skýrum hætti í lögum.

Afstaða ráðuneytisins.
Tilgangur þess að Samgöngustofa starfræki gagngrunn skv. 2. mgr. 4. gr. er er fyrst og fremst vegna 
eftirlits. Eins og fram kemur í frumvarpinu er Samgöngustofu heimilt að láta lögreglu og ákæruvaldi í 
té upplýsingar og gögn sem stofnunin hefur aflað og tengjast þeim brotum sem kærð eru. A sama hátt 
geta aðrar lagaheimildir veitt Samgöngustofu heimild, eða gert stofnuninni skylt að veita upplýsingar 
úr gagnagrunninum. Ráðuneytið telur því eldci tilefhi til að breyta ákvæðinu.

5. gr. frumvarpsins.

2. mgr. 5. gr. er svohljóðandi í frumvarpinu:
Sci sem fullnœgir öllum eftirtöldum skilyrðum getur fengið atvinnuieyfi samkvœmt lögum 

þessum:
1. Hefur viðeigandi starfshœfni eins og nánar skal kveðið á nm í reghigerð. I  viðeigandi 

starfshœfni felst að viðkomcmdi liafi fuUnœgjandi ökuréttindi, hafi setið tilskilin nánnskeið um 
leigubifreiðaakstur og staðistpróf.

2. Hefur gott orðspor. Við mat á góðu orðspori ber að líta til þess hvort viðkomandi 
hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi sem gefur tilefni til cið draga í efa hœfni hans til að 
starfa sem leigubifreiðastjóri eða sem gefur til kynna að viðkomandi njóti ekki nauðsynlegs 
trausts til að geta gegnt starfanum. Hafi brot verið smávægilegt eða fim m  ár liðin frá  
uppkvaðningu dóms eða frá  viðurlagaákvörðun er heimilt að veita leyfi. Hafi brot verið 
stórfellt og varðað við XXIII. kafici almennra hegningarlaga skal ekki veita leyfi fyrr en að tíu 
árum liðnum frá  uppkvaðningu dóms. Hafi brotið varðað við XXII. kafla almennra 
hegningarlaga skal ekki veita leyfi. Samgöngustofu er heimilt að afla upplýsinga úr scikaskrá 
um það hvort umsœkjandi hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi. Ráðherra er heimilt í 
reglugerð að kveðci á um að tiltekin brot eða tilteknir brotafiokkar skuli ekki hafa áhrifá  mat á 
góðu orðspori.

3. Hefur náð 21 árs aldri og haft ökuréttindi fyrir B-flokk I minnst þrjú ár.

Umsögn Arsæls Haukssonar.
I umsögn Arsæls kemur fram að ekki sé skynsamlegt að þess sé einungis krafíst að ökumenn hafí 
B-réttindi til að öðlast réttindi til aksturs farþega gegn gjaldi og telur rétt að hafa áfram kröfu um 
aukin ökuréttindi til að öðlast aukin atvinnuleyfí. Arsæll telur enn frem ur að bílar sem aka farþegum í 
leiguakstri sé stöðvarskyldir, að leigubifreiðar séu m erktar og að leyfísskírteini með númeri og mynd



séu sýnileg í leigubifreið.

Afstaða ráðuneytisins.
I frumvarpinu kemur fram að umsækjandi um atvinnuleyfi skuli hafa ftillnægiandi ökuréttindi sem eru 
skv. reglugerð um ökuskírteini aukin ökuréttindi í B-flokki, hafa setið námskeið og staðist tilskilin 
próf og að þetta sé í samræmi við kröfur núgildandi laga um leigubifreiðar. Ákvæði um merlcingar og 
sýnileika leyfisskírteina eru í 11. gr. frumvarpsins.

Umsögn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagsins Frama.
I umsögn Bandalags íslenski'a leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagsins Frama kemur fram að 
félögin telji að umsækjandi skuli ætíð hafa hreint sakavottorð til að öðlast atvinnuleyfi til 
leigubifreiðaaksturs. Að auki sé lágmarkskrafa að viðkomandi geti vel slcilið og tjáð sig bæði í tali og 
ritmáli og bent er á að Danir hafi krafíst dönskukunnáttu þeirra sem sækja um atvinnuleyfi til 
leigubifreiðaaksturs.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið tekur ekki undir það sjónannið að hreint sakavottorð skuli ætíð liggja til grundvallar 
veitingu atvinnuleyfis og telur að slíkt álcvæði myndi skerða atvinnufrelsi um o f þar sem slíkt skilyrði 
getur verið verulega íþyngjandi. Ráðuneytið telur að minniháttar brot eigi ekki að hafa áhrif á getu 
manna til að aka eða relca leigubifreið og að slíkt skilyrði yrði ekki betur til þess fallið að ná 
markmiði frumvarpsins um örugga leigubifreiðaþjónustu. Bent er á að skilyrði er snúa að brotaferli 
um sækjanda eru gerð skýrari og ítarlegri en skv. gildandi lögum. Varðandi tungumálakunnáttu þá 
mætti útfæra nánar í reglugerð hvaða tungumálakröfur er eðlilegt að gera á prófi til að viðkomandi 
teljist hafa viðeigandi starfshæfni. Hins vegar ættu slíkar kröfur ekki vera umfram það sem 
nauðsynlegt er til almannaheilla og í frumvarpinu er ekki sérstaklega lagt til að gera þá kröfu að 
leigubifreiðastjórar búi yfír íslenskukunnáttu.

Bifreiðastjórafélagið Fylkir og A-Stöðin.
I uinsögn Bifreiðastjórafélagsins Fylkis og A-Stöðvarinnar kemur fram að félögin telji að takmarka 
eigi veitingu atvinnuleyfa líkt og gert er samkvæmt gildandi lögum um leigubifreiðar þar sem þau 
gera ráð fyrir að án takmörkunar muni fjöldi leigubifreiða tvöfaldast og hafa áhrif á þá sem aka 
bifreiðunum þar sem markaðurinn hér á landi sé viðkvæmur. Einnig lcemur fram í umsögninni 
varðandi úthlutun leyfa að félögin telji að núverandi aðferð sé sanngjörn og að auðvelt sé að 
takm arka aðgang þeirra sem elcki eiga erindi í aksturinn. Félögin taka fram í umsögninni að þau telji 
áhættusamt að leggja niður stöðvarskyldu þar sern utanumhald bílstjóra sé að þeirra mati 
nauðsynlegt.

Afstaða ráðuneytisins.
Starfshópurinn sem vann skýrslu þá sem frumvarpið byggir á lagði til afnám Ijöldatakmarkana á 
takmörkunarsvæðum og því er lýst ítarlega í frumvarpinu að íslenska ríkið beri skyldu til þess að 
afnema almennar Ijöldatakmarkanir í núverandi mynd. Ráðuneytið tekur því ckki undir sjónarmið 
félaganna um að takmarka atvinnuleyfí leigubifreiðastjóra. Þó tekur ráðuneytið fram að alþjóðlegar 
skuldbindingar standa ekki í vegi fyrir því að unnt sé að takmarka atvinnuleyfi samkvæmt sérstakri 
lagaheimild e f  markaðsgreining leiðir í ljós þörf á slíkri takmörkun til að tryggja framboð þjónustu. 
Frumvarpið inniheldur þó ekki heimild til slíkrar takmörkunar þar sem elcki reyndist hljómgrunnur 
fyrir því. I frumvarpinu er farið ítarlega yfír ástæður þess að lagt er til að stöðvarskyldan verði 
afnumin og vísar ráðuneytið til þess sem þar kemur firam og telur ekki tilefni til að taka undir 
athugasem dir um að áhættusamt sé að leggja niður stöðvarskyldu. Þá er rétt að taka fram að 
ijöldatakm arkanir eru í dag aðeins í gildi á þremur talcmörkunarsvæðum en eldci á landinu öllu.

Samtök atvinnulífsins (SA).
I umsögninni lcemur fram að túllcaþjónusta þurfí að vera í boði fyrir námslceið sem þarf að standast til



að fá atvinnuleyfí. E f þau séu bara á íslensku geri það erlendum umsækjendum um atvinnuleyfi erfitt 
fyrir og er líklegt til þess að teljast hindrun á staðfesturétti 31. gr. EES samningsins.
Varðandi 2. tölul. 2. ingr. 5. gr. frumvarpsins um gott orðspor kemur fram í umsögninni að hugtakið 
sé óskýrt og mjög inatskennt. Þrátt fyrir að hægt sé að finna dæmi úr annarri löggjöf um sambærilegt 
orðalag sé eðlilegt að gera þá kröfu að lagatextinn sé skýr um takmarkanir á atvinnufrelsi. Mögulega 
færi betur á því að ekki væri vísað til „góðs orðspors" í ákvæðinu og eingöngu tekið fram í hvaða 
tilvikum það er tilefni til að draga hæfni umsækjanda í efa, t.d. vegna fyrri brota. Með ákvæðinu er 
Samgöngustofu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá um það hvort umsækjandi hafi gerst sekur um 
refsiverða háttsemi. E f veita á Samgöngustofu slíka heimild er nauðsynlegt að umsækjandi sé 
upplýstur um það og að hann veiti óskorað umboð sitt til þess Samgöngustofa nálgist þessar 
upplýsingar fyrir hann.
I 5. mgr. 5. gr. er ráðherra veitt heimild til að setja nánari reglur í reglugerð um framkvæmd 
leyfisveitinga skv. ákvæðinu. I umsögninni keinur fram að rétt sé að taka fram að skilyrði fyrir 
leyfisveitingu eru mörg og inegi gera ráð fyrir því að tímafrekt reynist fyrir umsækjendur að fá leyfi 
útgefið. Það sé grundvallaratriði að með þessu ákvæði sé eklci veitt heimild til að setja frekari 
skilyrði. I ljósi þess að núverandi fyrirkomulag er talið brjóta gegn EES-samningnum megi leiða líkur 
að því að enn flóknara regluverk, með umtalsverðum aðgangshindrunum að markaðnum geri það 
einnig.

Viðsláptaráð
I uinsögn Viðskiptaráðs kemur fram að sé ætlunin að gera kröfu á einstaklinga að sitja tilskilin 
námskeið og standast próf sé nauðsynlegt að slík námskeið og próf séu aðgengileg á fleiri 
tungumálum, eða að túlkaþjónusta sé í boði, svo fólki með annað móðurmál en íslensku, sé einnig 
gert kleift að öðlast atvinnuleyfi. Núverandi námskeiðshald er því sérlega varhugavert í ljósi þess að 
13,6% landsmanna eru a f  erlendu bergi brotnir og nauðsynlegt er að tryggja jafnræði umsækjenda. Þá 
kemur fram að í 5. gr. sé einnig heimild fyrir ráðherra til að setja í reglugerð nánari reglur um 
framkvæmd leyfisveitinga samkvæmt ákvæðinu, þ.m.t. umsóknir um leyfi og þau gögn og vottorð 
sem fylgja skulu umsóknum. Skilyrðin fyrir leyfisveitingunni eru nú þegar mörg og fylgir slíku leyfi 
töluvert umstang. Það sé því nauðsynlegt ráðherra sé ekki fengin frekari heimild til að þrengja eða 
fjölga þessum skilyrðum í reglugerð. Ráðið leggur því til að umrædd heimild sé fjarlægð úr 
frumvarpinu. Framangreindar athugasemdir um 5. gr. eiga einnig við 6. gr. þar sem leyfishafar 
rekstrarleyfis þurfa að uppfylla sömu skilyrði og atvinnuleyfishafar.

Afstaða ráðuneytisins.
Varðandi námskeið er það útfærsluatriði og verður það í höndum Samgöngustofu að lcanna hvort 
fyrirkomulag námskeiða hindri aðila sem ekki eru íslenskumælandi í að sækja þau. Ráðuneytið telur 
að skýrt sé í ákvæðinu hvað felist í góðu orðspori og telur því ekki tilefni til að breyta því.
Ráðuneytið tekur fram að Samgöngustofu er heimilað í ákvæðinu að óska eftir upplýsingum úr 
sakaskrá og það væri eðlileg stjórnsýsluframkvæmd að upplýsa viðkomandi aðila um að slíkra 
upplýsinga væri óskað. Nánari útfærsla á ákvæðinu verður í reglugerð sem ráðherra setur og þetta 
væri eitt þeirra atriða sem eðlilegt er að komi þar skýrt fram.
Varðandi reglugerð um framkvæmd leyfisveitinga þá bendir ráðuneytið á að frumvarpinu var breytt 
eftir ábendingu a f  sama tagi og kemur fram í umsögn SA og Viðskiptaráðs og heimildin var 
takmörkuð verulega. Nú er sérstaklega tiltekið að í reglugerðinni eigi að tilgreina hvaða gögn og 
vottorð skulu fylgja umsókn. Það er því ckki unnt að setja frekari skilyrði þar sem lagastoð væri þá 
ekki fyrir hendi.

6. gr. frumvarpsins.
6. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Rekstrarleyfi.
Hver sá einstaklingur sem stundar rekstur leigubifreiðar sainkvœmt lögum þessum skal



hafa til þess rekstrarleyfi.
Sá sem fullncegir öllum eftirtöldum skilyrðum getur fengið rekstrarleyfi samkvœmt lögum 

þessum:
1. Hefur lögheimili innan Evrópska efnahagssvœðisins og starfsstöð hér á kmdi sem er 

virk og traust. Frá þeirri starfsstöð skal starfseminni vera stjórnað og þar skulu öll 
grunnviðskiptaskjöl er varða reksturinn vera geymd og aðgengileg.

2. Hefur viðeigandi starfshœfni eins og nánar skal k\>eðið á um í reglugerð. I  viðeigandi 
starfshæfn fe lst m.a. að viðkomandi hafi fullnœgjandi ökuréttindi hafi setið tilskilin námskeið 
um leigubifreiðaakstur, rekstur, bókhald, skattskil o.fl. og staðistpróf.

3. Hefur gott orðspor. Við mat á góðu orðspori ber að líta til þess hvort viðkomandi 
hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi sem gefur tilefni til að draga í efa hœfni hans til að 
starfa sem leigubifreiðastjóri eða sem gefur til kynna að viðkomandi njóti ekki nauðsynlegs 
trausts til að geta gegnt starfanum. Hafi brot verið smávœgilegt eða fim m ár liðin frá  
uppk\>aðningu dóms eða frá  viðurlagaákvörðun er heimilt að veita leyfi. Hafi brot verið 
stórfellt og varðað XXIII. kafla almennra hegningarlaga skal ekki veita leyfi fyrr  en að tíu 
árum liðnum frá  uppkvaðningu dóms. Hafi brotið varðað við XXII. kafla almennra 
hegningarlaga skal ekki veita leyfi. Samgöngustofu er heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá 
um það hvort umsœkjandi hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi. Ráðherra er heimilt í 
reglugerð kveða á um að tiltekin brot eða tilteknir brotaflokkar skuli ekki hafa áhrif á mat á 
góðu orðspori.

4. E rfjár síns ráðandi og ekki í vanskilum við opinbera aðila vegna opinberra gjalda.
5. Hefur náð 21 árs aldri og haft ökuréttindifyrir B-flokk í minnst þrjú ár.
6. Er einn skráður eigandi eða umráðamaður fólksbifreiðar sem skráð er hér á landi, 

tryggð viðeigandi ökiitœkjatryggingu og viðkomandi hyggst nýta til reksturs leigubifreiðar.
Skilyrðum sk\>. 2. mgr. verður leyfishafi að fullnægja allan leyfistímann. Geri hann það ekki 

ber honum skylda til að tilkymna um slíkt til Samgöngustofu.
Leyfisbréf samk\>œmt ákvœði þessu skulu gefin út a f  Samgöngustofu. Leyfi skal gilda í fim m  

ár. Við endurnýjun leyfis skal leyfishafi leggja fram  viðeigandi gögn sem sýna fi-am á að hann 
uppfylli enn skilyrði rekstrarleyfis.

Rekstrarleyfi samkvœmt ák\>œði þessu verða eingöngu veitt einstaklingum. Engum má veita 
fleiri en eitt rekstraríeyfi.

Einstaklingar sem hafa rekstrarleyfi samk\>æmt ák\>æði þessu þurfa ekki jafnframt að hafa 
atvinnuleyfi sk\>. 5. gr. til að stunda leigubifreiðaakstur.

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari reglur um leyfisveitingar samk\>œmt ákvœði 
þessu, þ.m.t. um umsóknir um leyfi og þau gögn og vottorð sem f i ’lgja skulu umsóknum eða 
Samgöngustofu er heimilt að afla vegna þeirra.

Umsögn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagið Frami.
I umsögn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagsins Frama kemur fram að 
félögin telji að umsækjandi skuli hafa lögheimili á Islandi til að öðlast rekstrarleyfi. Félögin telja að 
það þurfi að koma fram að eingöngu megi hafa eina bifreið í hverju leyfí. Varðandi það að 
rekstrarleyfíshafar þurfi ekki jafnfram t að hafa atvinnuleyfí þá telja félögin að rekstrarleyfíshafí verði 
að hafa góða reynslu a f leigubifreiðaakstri til að geta rekið eigin bifreið og þau telja að það geti orðið 
misjafn ágreiningur um rekstur bifreiðar e f  rekstrarleyfíshafí hafi ekki fullan skilning á aðstæðum.

Bifreiðastöðin Hreyfíll Bæjarleiðir hf.
I umsögninni kemur fram að mikilvægt sé að heim ilt sé að óska efitir sakavottorði þegar sótt er um 
atvinnu- eða rekstrarleyfi vegna öryggis farþega og gerð sé lcrafa um lágmarks íslenskukunnáttu.

Afstaða ráðiuieytisins.
I samræmi við skuldbindingar Islands á grundvelli EES-samningsins um frjálst flæði fólks myndi 
takmörkun lögheimilis umsækjanda við Island að öllum líkindum brjóta í bága við álcvæði 31. gr. 
samningsins um stofnsetningarrétt. Efitirlitsstofnun EFTA (ESA) gerði sérstakar athugasemdir við



frumvarpið vegna þess. Hins vegar brýtur krafa um að starfsstöð rekstrarleyfishafa sé á íslandi eins 
og gert er í frumvarpinu að öllum líkindum ekki í bága við alþjóðlegar skuldbindingar.
Sömu skilyrði eru gerð til aldurs og reynslu rekstrarleyfíshafa og atvinnuleyfíshafa og er það mat 
ráðuneytisins að ekki sé eðlilegt þrengja þau skilyrði frekar. Varðandi það að aðeins megi reka eina 
bifreið með hverju leyfí bendir ráðuneytið á að í skilgreiningu á rekstrarleyfí í 3. gr. kemur það fram 
að rekstrarleyfí veiti rétt til reksturs einnar leigubifreiðar og telur ráðuneytið það því skýrt að 
eingöngu megi reka eina bifreið með hverju leyfí. Þá kemur fram í 5. mgr. 6. gr. frumvarpsins að 
engum megi veita fleiri en eitt rekstrarleyfí.
Ráðuneytið telur ekki vera tilefni til þess að gera þá kröfii að leigubifreiðastjórar verði að hafa starfið 
að aðalatvinnu og að rétt sé að einstaklingum sé frjálst að starfa við leigubifreiðaakstur, líkt og í 
annars konar akstri, í því starfshlutfalli sem þeir sjálfír kjósa.
I frumvarpinu er komið til móts við athugasem dir varðandi brotaferil þar sem lagt er til við mat á 
góðu orðspori að líta til þess hvort viðkomandi hafí gerst sekur um refsiverða háttsemi sem gefi 
tilefni til að draga hæfni hans í efa til að starfa sem leigubifreiðastjóri. Þá skuli ekki veita leyfí e f brot 
hafí verið stórfellt eða varði við XXIII. kafla almennra hegningarlaga fyrr en að tíu árum liðnum frá 
uppkvaðningu dóms. Hafí brot varðað við XXII. kafla sömu laga slcal eklci veita leyfí. I 2. tölul. 2. 
mgr. 5. gr. og í 3. tölul. 2. mgr. 6. gr. er gert ráð fyrir því að Samgöngustofu sé heimilt að afla 
upplýsinga úr salcaskrá um það hvort umsælcjandi hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi. Virlct 
eftirlit er tryggt með reglulegri endurnýjun leyfa en við slílca endurnýjun leyfís slcal leggja fram gögn 
sem sýna fram á að við lcomandi uppfylli enn skilyrði þess að fá leyfíð.

Samtölc atvinnulífsins (SA).
Að mati SA er jálcvætt að breyting hafí verið gerð á 1. tölul. 2. mgr. 6. gr. á þá leið að umsælcjandi 
slculi hafa lögheimili innan Evrópslca efnahagssvæðisins en eklci eingöngu á Islandi. Hins vegar hafí 
álcvæðið nú að geyma skilyrði um að umsækjandi um relcstrarleyfí hafí starfsstöð hér á landi sem sé 
virk og traust. Þar slculi viðlcomandi geyma öll grunnviðslciptaslcjöl er varða relcsturinn. Að mati SA 
er þetta slcilyrði elcki í takt við tímann og þá tælcniþróun sem orðið hefur. Það sé enda nægilegt fyrir 
þann sem starfrækir leigubifreið að halda utan um gögn sín í fartölvu eða jafnvel sírna. Það er óljóst 
a f  hverju hann þarf að starfrælcja skrifstofu til þess að stjórnvöld geti nálgast nauðsynleg gögn hjá 
honum.

Afstaða ráðimeytisins.
Ráðuneytið bendir á að starfsstöð geti verið Iögheimili viðlcomandi eða þar sem hann sé skráður með 
atvinnustarfsemi sína. Tilgangur ákvæðisins sé að starfseminni sé að staðaldri stýrt frá starfsstöðinni 
og að þar sé unnt að nálgast gögn. Það þýði þó ekki takmörlcun á því hvers lconar tækni megi nýta til 
að halda utan um gögn á rafrænu formi.

7. gr. frumvarpsins.
7. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Starfsieyfi Jeigubifi-eiðastöðva.
Leigubifreiðastöðvar samkvæmt lögum þessum skulu hafa starfsleyfi sem slíkar sem útgefið 

hefur verið a f  Samgöngustofu.
Sá aðili sem fullnœgir öllum eftirtöldum skilyrðum getur fengið starfsleyfi samkvæmt 

ákvœði þessu:
1. Hefur fyrirsvarsmann sem fullnœgir skilyrðum 1.-3. tölul. 2. mgr. 6. gr. laga 

þessara.
2. Hefur starfsstöð hér á landi sem er virk og traust. Frá þeirri starfsstöð skal 

starfseminni vera stjórnað og þar skulu öll grunnviðskiptaskjöl er varða reksturinn vera geymd 
og aðgengileg.

3. Hefur fullnægjandi fjárhagsstöðu eins og nánar skal kveðið á um í reglugerð. 
Skilyrðum sk\>. 2. mgr. verður leyfishafi að fullnœgja á leyfistímanum. Geri hann það ekki 

ber honum skydda til að tilkynna um slikt til Samgöngustofu.
Leyfisbréf samkvæmt ák\>œði þessu skulu gefin út a f  Samgöngustofu. Leyfi skal gilda í fimm



ár. Við endurnýjiin leyfis skal leyfishafi leggja fi'am viðeigandi gögn sem sýna fram  á að hann 
uppfylli enn skilyrði starfsleyfis.

Ráðherra er heimilt að setja i reglugerð nánari reglur um framkvæmd leyfisveitinga 
samkvœmt á h ’œði þessu, þ.m.t. um umsóknir um leyfi og þau gögn og vottorð sem fylgja skuhi 
umsóknum eða Samgöngustofu er heimilt að afla vegna þeirra .

Umsögn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagið Frami.
I umsögn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagsins Frama kemur fram að 
rekstrarleyfíshafi ætti ekki að geta hafið rekstur nema leigubifreiðin hafi farið í gegnum gagnvirkt 
skráningarkerfí, bæði gagnvart skráningu í rekstur og að leigubifreiðin hafi verið skoðuð af 
skoðunarstöð gegn framvísun leyfis viðkomandi til að fyrirbyggja að o f fáir leyfishafar skrái sig í 
rekstur. Þá telja félögin að halda eigi áfram að gefa út akstursheimild fyrir akstur í afleysingum eða 
utan tíma.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið bendir á að þrátt fyrir tillögur frumvarpsins um að stöðvarskylda verði afnumin sé ckkert 
sem komi í veg fyrir að leigubifreiðastjórar hafí afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Ráðuneytið bendir 
einnig á að skv. 8. gr. frumvarpsins er lagt til að skylt verði að skrá upplýsingar um upphafs- og 
endastöð hverrar seldrar ferðar. Þá er lagt til í 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins að ráðherra sé heimilt að 
kveða á um að leigubifreið skuli gangast undir sérstaka leyfísskoðun, auk hefðbundinnar 
aðalskoðunar. Ráðuneytið telur því ckki tilefni til að bregðast við athugasemdum félaganna.

8. gr. frumvamsins.
8. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
8. gr.

Skyldur rekstrarleyfishafa.
Rekstrarleyfishafi ber ábyrgð á rekstri leigubifreiðar og skal tryggja að reksturinn fari 

fram í samrœmi við góða viðskiptahætti.
Rekstrarleyfishafi skal tryggja að bifreið skv. 6. tölul. 2. mgr. 6. gr. uppfylli gæða- og 

tæknikröfur sh>. 10. gr. auk áskilnaðar um gjaldmœli, verðskrá og merkingar eins og við á 
samkvæmt lögum þessum.

Rekstrarleyfishafi skal ganga úr skugga um að ökumaður leigubifreiðar á hverjum þeim  
tíma sem hún er í leiguakstri hafi atvinnuleyfi samkvœmt lögum þessum.

Rekstrarleyfishafi skal tiyggja fullnœgjandi sh'áningu upplýsinga í gagnagrunn 
Samgöngustofu, sh>. 2. mgr. 4. gr. Auk þess skal rekstrarleyfishafi halda rafrœna skrát yfir 
upphafs- og endastöð hverrar seldrar ferðar um gervihnött og staðsetningu á meðan á 
ferðinni stendur. Staðsetningarupplýsingarnar skiilu vera aðgengilegar hjá rekstrarleyfishafa 
I 60 daga frá  þ v í að ferð  var ekin. Við meðferð upplýsinga sh>. á h æ ð i þessu skal gætt að 
áhæ ðum  laga um persónuvernd og vinnshi persónuupplýsinga, nr. 90/2018, og reghim sem 
settar eru á grundvelli þeirra.

Ráðherra er heimilt að h e ð a  nánar á um skyldur rekstrarleyfishafa sam hœ m t áhæ ð i  
þessu I reglugerð.

Persónuvernd.
Persónuvernd telur að tilgangur þeirra vinnslu sem lögð er til í 8. gr. frumvarpsins sé ekki nægjanlega 
skýrt tilgreindur þar sem upplýsingar um  hann sé eingöngu að finna í athugasemdum við ákvæðið í 
greinargerð frumvarpsins. Þá telur Persónuvernd æskilegt að áréttað verði að þær persónuupplýsingar 
sem aflað er með rafrænum staðsetningarbúnaði verði ekki notaðar í öðrum tilgangi og 
ósamrýmanlegum þeim sem ákvarðaður er a f löggjafanum. Persónuvernd bendir á að þegar litið sé til 
þess að öryggisbrestir hafi á umliðnum árum orðið hjá erlendmn farveitum við vinnslu 
persónuupplýsinga megi telja umtalsverða hættu á að óviðkomandi aðilar reyni að afla sér aðgangs að 
persónuupplýsingum sem verða til með rafrænum staðsetningarbúnaði í leyfisleysi. Persónuvernd 
leggur til að 4. mgr. 8. gr. frumvarpsins verði breytt og hljóði svo:



„Rekstrarleyfishafi skal tryggja fullnœgjandi skráningu upplýsinga I gagnagrunn Samgöngustofu, 
skv. 2. mgr. 4. gr. Ank þess skal rekstrarleyfishaf halda rafræna skrá yfir upphafs- og endastöð 
hverrar seldrar ferðar um gervihnött og staðsetningu á meðan áferðinni stendnr, I þeim tilgangi að 
tryggja öryggi og stuðla að neytendavernd. Oheimilt er að vinna staðsetningarupplýsingar í öðrum 
og ósamrýmanlegum tilgangi. Staðsetningarupplýsingarnar skulti vera dulkóðaðar og varðveittar 
hjá rekstrarleyfishafa í 60 daga frá  þ v í að ferð var ekin. “
Samtök atvinnulífsins (SA).
I umsögninni kemur fram að í 4. mgr. 8. gr. frumvarpsins séu kvaðir á rekstrarleyfishafa að halda 
rafræna skráningu sem þýði að kröfur á rekstrarleyfishafa séu auknar frá gildandi löggjöf. Það 
samræmist ekki markmiði nýju laganna og auki enn á samkeppnishindranir á 
leigubifreiðamarkaðnum. Akvæðið leggi íþyngjandi skyldur á rekstrarleyfishafa og takmarki þar með 
jafnfram t möguleika nýrra aðila inn á markaðinn. I greinargerð með frumvarpinu sé sérstaklega tekið 
fram að markmiðið með lögunum sé að skapa skilyrði fyrir fjölbreyttari þjónustu með leigubifreiðum, 
þ.á.m. þjónustu með farveitum. Farveitur líkt og Uber og Lyft notast við snjallsímaforrit þar sem 
mögulegt er að fylgjast með og rekja ferðir farþega með ökutækjunum. Farþegarnir sjálfir hafi því 
þann m öguleika að skrá og deila ferðalagi sínu með sínum nánustu. Reynsla a f þessu hafi sýnt að með 
nýrri tækni sé hægt að ná markmiðum um öryggi bílstjóra og farþega með öðrum og minna 
íþyngjandi leiðuin en auknum kvöðum á rekstrarleyfishafa. Það samræmist jafnfram t betur 
persónuverndarsjónarmiðum að farþeginn sjálfur skrái ferð sína, kjósi hann það.

Viðskiptaráð
I umsögninni kemur fram að nýmæli í 4. mgr. 8. gr. um að rekstrarleyfishafi beri að tryggja 
fullnægjandi skráningu upplýsinga í gagnagrunn Samgöngustofu skv. 2. mgr. 4. gr. leggi auknar 
kvaðir á rekstrarleyfishafa. Auk þess beri honum nú að halda rafræna ski'á yfir upphafs- og endastöð 
hverrar seldrar ferðar um gervihnött og staðsetningu á meðan á ferðinni stendur. 
Staðsetningarupplýsingarnar skulu vera aðgengilegar hjá rekstrarleyfishafa í 60 daga frá því að ferð 
var ekin. Þessar auknu kröfur á rekstrarleyfishafa telur Viðskiptaráð ekki samræmast markmiði 
laganna að opna leigubifreiðamarkaðinn á Islandi, þar sem auknar kröfur á leyfishafa auka líkurnar á 
samkeppnishindrunum á markaði.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið bendir á að ákvæðið er lagt til til að koma til móts við ábendingar sem komu fram um að 
stuðla að öryggi. Þetta sé eitt a f þeim atriðum sem unnt sé að fela rekstrarleyfishafa til að tryggja 
öryggi farþega. Upplýsingar a f þessu tagi geta skipt sköpum til að upplýsa urn atvik sem gerast meðan 
á ferð stendur þar sem nauðsynlegt er að vita um ferðir og staðsetningu leigubifreiðar. Við meðferð 
upplýsinga skal taka mið a f  persónuverndarlöggjöf og ráðuneytið tekur ekki undir að slík ski'áning sé 
hindrun á samkeppni á leigubifreiðamarkaði. Loks er rétt að taka fram að skv. 2. mgr. 12. gr. 
frumvarpsins er lagt til að rekstrarleyfishafa sem hefur afgreiðslu á leigubifreiðastöð sé heimilt að 
framselja leigubifreiðastöð skyldur skv. 3.-4. mgr. 8. gr.
Ráðuneytið tekur undir sjónannið Persónuverndar um 4. mgr. 8. gr. frumvarpsins en leggur til breytta 
útfærslu á ákvæðinu sem íylgir hér á eftir:
„Rekstrarleyfishafi skal tryggja fullnœgjandi skráningu upplýsinga í gagnagrunn Samgöngustofu, 
skv. 2. mgr. 4. gr. Auk þess skal rekstrarleyfishafi halda rafrœna sh 'á  yfir upphafs- og endastöð 
hverrar seldrar ferðar um gervihnött og staðsetningu á meðan á ferðinni stendur, íþeim  tilgangi að 
tryggja öryggi, stuðla að neytendavernd og til að viðhafa megi eftirlit með þv í að starfsemi fa ri fixnn 
lögum samkvœmt. Óheimilt er að vinna staðsetningarupplýsingar í öðrum og ósamrýmanlegum 
tilgangi. Staðsetningarupplýsingarnar skulu vera dulkóðaðar og varðveittar hjá rekstrarleyfishafa í 
60 daga frá  þ v i að ferð var ekin. “

9. gr. frumvai psins.
9. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Gjaldmœlar og verðsh'ár.
Löggiltir gjaldmœlar sku/ii vera í ölhnn leigubifreiðum sem seldar eru á leigu fyrir gjald



sem tekur mið a f  ekinni vegalengd eða þeim tíma sem ferðin tekur. Um löggildingu gjaldmœla 
fer eftir lögum um mælingar, mœligrunna og vigtarmenn og reghigerðum sem settar eru á 
grundvelli þeirra.

Þrátt fyrir 1. mgr. er heimilt að aka án gjaldmœlis þegar ferð  er seld fyrir fyrir fram  
umsamið heildargjald. Rekstrarleyfishafi eða eftir atvikum ah’innnleyfishafi ber 
sönmmarbyrði um að komist hafi á sanmingur um heildargjald vegna ferðar áður en ferð  
hófst.

Þegar ekið er samkvœmt gjaldmæli skal verðskrá ávallt vera aðgengileg viðskiptavinum 
með áberandi hœtti áðiir en stigið er upp í bifreiðina.

Þegar ferð  er seld fyrir fyrir fram  umsamið heildargjald skal verðshxi og þœr forsendnr 
sem umsamið heildargjald byggist á vera aðgengilegar viðskiptavini þannig að Ijóst sé með 
hvaða hœtti verðlagning er ákveðin.

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari fyrirmœli nm með hvaða hœtti verðskrá 
skuli vera aðgengileg viðskiptavinum. Þá er ráðherra heimilt að h e ð a  á um ólíkar h'öfnr til 
aðgengi verðsh'áa eftir þv í hvort bifreið er búin gjaldmœli eða ekki.

Neytendastofa fe r  með eftirlit með gjaldmælum og verðlagningu leigubifreiðaþjónustu 
samkvœmt lagagrein þessari.

Bifreiðastöðin Hreyfill Bæjarleiðir hf.
I umsögninni kemur fram að mikilvægt sé að gjaldmælar séu í öllum leigubifreiðum því það muni 
skekkja alla samkeppni e f það eru einungis sumir sem þurfi að fjárfesta í dýrum gjaldmælum og 
búnaði. Hagur neytenda virðist einnig fyrir borð borinn e f  ekki verði gerð krafa um gjaldmæla í 
leigubifreiðum og sé 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 e f 
viðkomandi er með atvinnuleyfishafa við störf á bifreið sinni.
Þá kemur fram að margir leigubílar séu með breytingalás á sér vegna niðurfellingar og mikilvægt er 
að þeim bílstjórum sem íjárfest hafa í leigubílum verði gefinn sá aðlögunartími að hægt sé að klára 
tím a niðurfellingar fyrir gildistöku laganna. I því sambandi er talið æskilegt að gildistöku laganna 
verði frestað til að minnsta 1. Júlí 2023. Að sama skapi telur félagið að æskilegt að innleiðing laganna 
væri í áföngum til að minnka neikvæð áhrif á þá sem starfa sem leigubílstjórar í dag.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið telur eldci tilefni til að kveða á um skyldu til að hafa gjaldmæli þar sem 
leigubifreiðastjórum verður heimilt að semja fyrir fram um gjald fyrir ferðina. Að lokum telur 
ráðuneytið að fyrirhuguð gildistaka frumvarpsins 1. júlí 2021 ætti að veita nægan tírni til aðlögunar 
fýrir starfandi leigubifreiðastjóra og leigubifreiðastöðvar og því ekki tilefni til að fresta gildistöku 
frekar. Fyrirhuguð gildistaka ætti einnig að veita nægan tíma til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að fá breytingalásum aflétt, telji aðilar ástæðu til þess.

Neytendastofa.
I umsögn Neytendastofu kemur fram varðandi reglugerð nr. 876/2016 um mælitæki, mæligrunna og 
vigtarmenn, þá mæli reglugerðin ekki sjálfkrafa fýrir um eftirlit með notkun gjaldmæla sem miði að 
því að reglulega séu mælitækin prófuð og kannað hvort þau mæli áfram rétt sem er staðfest með s.n. 
„löggildingu“ mælitækisins. Til að svo megi verða þurfi sérstakar reglur eða reglugerð sem kveður á 
um reglubundna löggildingu gjaldmæla sem er nauðsynlegt vegna eðlis slíkra tækja og eftirlits með 
gjaldmælum leigubifreiða. Telur Neytendastofa að úrtaksskoðanir ásamt reglubundnum skoðunum 
leigubifreiða myndu vera nægjanlegar með sama hætti og tíðkast í Noregi.
Gert sé ráð fýrir að stjórnsýslulega falli ákvæði þessa frumvarps undir málefnasvið samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra en lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn og setning reglna um 
löggildingu gjaldmæla leigubifreiða og eftirlit með þeim fellur hins vegar stjórnsýslulega undir 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Nauðsynlegt sé að tryggja með skýrum lagafýrirmælum frá 
Alþingi að reglugerð um eftirlit með mælum leigubifreiða verði sett a f  hálfu þess ráðherra sem fer 
rneð stjórnsýslulega framkvæmd laga um mælingar. Akvæði 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins ber að mati



Neytendastofu ekki tilætlaðan árangur, þar sem ráðherra sem fer með málefni laga um mælingar hefur 
ekki, þrátt fyrir tillögur Neytendastofu sett reglugerð um slíkt. Þar sem málefni atvinnugreinarinnar 
heyrir undir annan ráðherra verður í lögum frá Alþingi að kveða á um með skýrum hætti að setja eigi 
slíka reglugerð e f tilgangur þessa ákvæðis á að ná fram að ganga. Neytendastofa leggur því til að við
1. mgr. 9. gr. frumvarpsdraganna verði bætt við 3. málsl., sem gæti orðast þannig:
"Ráðherra skal setja reglugerð um nánari framkvœmd eftirlits með gjaldmœlum eða fela 
Neytendastofti að setja reglur þess efnis sem staðfestar eru a f ráðherra. “
I nefndaráliti þyrfti að vera gerð skýr grein fýrir því að það sé vilji löggjafans að slílc reglugerð verði 
sett og það sé því ekki valkvætt að setja slíkar reglur eða að öðru leyti nein stjórnsýsluleg óvissa um 
að það skuli gert.
Varðandi notkun á hugtakinu „verðlagning“ þá hefur Neytendastofu ckki verið falið eftirlit með 
verðlagningu, þ.e. ákvörðunina um það hvert verð skuli vera, á markaði skv. lögum um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 sem vísað er til í greinargerð með frumvarpi þessu, 
enda er verðlagning almennt frjáls á landinu. Aftur á móti er stofnuninni falið eftirlit með 
verðmerkingum og öðrum verðupplýsingum. Almenna reglan er sú að verðupplýsingar verða að liggja 
skýrt fýrir áður en neytendur taka upplýsta ákvörðun um kaup á þjónustu eða vörum. Ljóst er að mati 
Neytendastofu að sama gildir um þjónustu leigubifreiða. Náist markmið laganna um aukið frelsi og 
samkeppni þá er afar biýnt að slíkar upplýsingar komi skýrt fram í gluggum leigubifreiða þannig að 
neytendur geti gert verðsamanburð áður en ákvörðun er tekin um kaup á þjónustu hjá hlutaðeigandi 
rekstraraðila. Slík skylda er einnig í lögum annarra ríkja. Neytendastofa leggur því til að í 4. mgr. 9. 
gr. frumvarpsins verði verðlagningu breytt í endanlegt verð og muni hljóða svo:
„ Þegar ferð er seld fýrir fýrir fram umsamið heildargjald skal vcrðskrá og þœr forsendur sem
umsamið heildargjald byggist á vera aðgengilegar viðskiptavini og settar fram í glugga bifreiðar
þannig að Ijóst sé með hvaða hœtti endanlegt verð er ákveðið. “
Þá leggur stofnunin til að 6. mgr. 9. gr. hljóði svo:
„ Neytendastofa fe r  með eftirlit með gjaldmœlum og verðiipplýsingum leigubifreiðaþjónustu 
samkvœmt lagagrein þessari. “
Þá vísar Neytendastofa til þess að mikilvægt sé að þeim sem veita þjónustu á leigubifreiðamarkaði sé 
slcylt að eiga aðild að úrskurðarnefnd með vísan til laga nr. 81/2019 um úrskurðaraðila á sviði 
neytendamála.

Afstaða ráðimeytisins.
Athugasemdir Neytendastofu um löggildingu mælitækja snúa að sjórnsýslulegu úrlausnarefni sem 
samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytið og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið verða að leysa í 
samvinnu vegna undirstofnana ráðuneytanna.
Varðandi tillögu að breytingu á 4. mgr. 9. gr. þá þótti o f langt gengið að leggja til að setja í öllum 
tilfellum upplýsingar um verð fýrir fram í glugga leigubifreiðar þar sem gengið er út frá því að verð 
og forsendur akstursins geti verið sannarlega kynntar annars staðar til dæmis með smáforriti þar sem 
aksturinn er pantaður og allar forsendur og upplýsingar um verð koma fram. Ráðuneytið tekur því 
ekki undir tillögu Neytendastofu um breytingu á 4. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Ráðuneytið tekur hins 
vegar undir tillögu Neytendastofu að breytingu á 6. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Þá telur ráðuneytið ekki 
tilefni til að skylda veitendur þjónustu á leigubifreiðamarkaði til að eiga aðild að úrskurðarnefnd skv. 
lögum nr. 81/2019 með ákvæðum í lögum um leigubifreiðar en skv. upplýsingum frá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti falla kaup á leigubifreiðaþjónustu undir lög nr. 81/2019 og ágreiningur sem rís 
a f  kaupum á slíkum þjónustusamningi heyrir undir valdsvið kærunefndar vöru- og þjónustukaupa. Því 
ætti ekki að vera þörf á að skylda veitendur leigubifreiðaþjónustu til að eiga aðild að úrskurðarnefnd 
með sérstöku ákvæði í lögum um leigubifreiðar.

Samtök atvinnulífsins (SA).
I umsögn SA kemur fram að í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins sé mælt fýrir um undanþágu frá 
gjaldmælaskyldu þegar ferð sé seld íýrir fýrirfram umsamið heildargjald. Rekstrarleyfishafi ber 
sönnunarbyrði fýrir því að slíkur samningur hafi komist á og það sé óljóst a f frumvarpinu hvernig 
framkvæmd þessa ákvæðis gengur upp. Frumvarpið geri ráð fýrir því að atvinnuleyfishafi geti verið



að keyra leigubifreið sem rekin er a f  rekstrarleyfishafa og hvernig mun rekstrarleyfishafi geta fært 
sönnur á umsamið fargjald þegar atvinnuleyfishafi er við störf? Að sama skapi sé óskýrt hvað felist í 
„fyrir fram umsömdu heildargjaldi." Það verði að vera mögulegt að víkja frá áður ákveðnu gjaldi t.d. 
e f farþegi óskar eftir breytingum á ferð eftir að hún er hafin eða að ófýrirséð atvik eins og umferð og 
veðurfar verða til þess að tími eða vegalengd séu meiri en upphaflega umsamið gjald gerði ráð fýrir. 
Farveitur á borð við Uber og Lyft notist við snjallsímaforrit þar sem gefið er upp leiðbeinandi verð 
sem kann þó að taka breytingum í takt við tíma og lengd ferðarinnar og ófyrirséð atvik. Með notkun á 
forritinu geta því bæði bílstjórar og farþegar sýnt fram á umsamið verð. Lögin verða að vera 
sveigjanleg að þessu leyti sé ætlunin að opna á þjónustu farveita hér á landi.
SA telur að reglugerðarheimild 5. gr. 9. gr. þar sem segir að í reglugerð megi kveða á um það með 
hvaða hætti verðskrá verði aðgengileg viðskiptavinum sé mögulega o f rúm og skyldur 
rekstrarleyfishafa eigi að koma fram í lögunum sjálfum. Þá telur SA að það geti torveldað aðgengi að 
atvinnugreininni að bæði Neytendastofa og Samgöngustofa hafi eftirlitsheim ildir samkvæmt 
frumvarpinu. Það skapi aukin útgjöld og færi betur á því að eftirlitið væri á einum stað.
SA telur óljóst hvernig eftirliti verður háttað vegna sekta við brotum á 9. gr. frumvarpsins um 
gjaldmæla þar sem samið verður fýrir fram um gjald fýrir ferð.

Viðskiptaráð
Viðskiptaráð telur að taka þurfi allan vafa a f því skilyrði að gjald fýrir leigubílaþjónustu sé fýrir fram 
ákveðið heildargjald svo unnt sé að þjóna því markmiði laganna að opna leigubílamarkað á íslandi 
fýrir starfsemi farveitna. Að mati Viðskiptaráðs þarf að taka allan vafa a f  verðákvörðun 9. gr. og 
skýra betur hvað átt er við með „fýrir fram umsömdu heildargjaldi", svo slíkt geri ráð fýrir að víkja 
megi frá heildargjaldinu undir vissum kringumstæðum, svo sem e f farþegi óskar eftir breytingum á 
ferð eftir að ferð er hafin eða e f  ófýrirséð atvik eins og umferðarslys eða þung umferð veldur því að 
tími eða vegalengd sé umtalsvert meiri en samið hafi verið um í upphafi. Slíkt myndi sannarlega 
greiða fýrir starfsemi farveitna hérlendis, líkt og er eitt a f  markmiðum laganna.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið tekur fram að 2. mgr. 9. gr. sé heimildarákvæði sem er m.a. ætlað að ná til þeirra sem 
hyggjast nýta tælmilausnir við útfærslu á leigubifreiðaþjónustu, þ.m.t. snjallsímaforrit. Ákvæðið gerir 
ráð fýrir breytingum á markaðinum og tækninýjungum sem þegar hafa rutt sér til rúms erlendis. 
Líklegt er að gjaldmælar verði áfrarn við lýði og að þeir verði að meginstefnu notaðir en þeir sem vilji 
bjóða upp á þjónustu sem nýtir snjallsímaforrit hafi þá heimild til þess. Ákvæðið tekur sömuleiðis til 
þjónustu á borð við þá sem í dag er veitt a f handhöfum eðalvagnaleyfa. Lagt er upp með að neytendur 
geti haft það val að kaupa ferð þar sem boðið er upp á gjaldmæli eða að semja fyrir firam um verð á 
ferðinni án gjaldmælis.
Ráðuneytið tekur eklci undir sjónarmið SA um aðgengileika verðskráa og telur að það verði að vera 
svigrúm til að útfæra það nánar í reglugerð hvernig verðskrá sé aðgengileg neytendum enda ýmsir 
möguleikar sem koma þar til greina.
Ráðuneytið bendir á að eftirlitsheiinildir Neytendastofu og Samgöngustofu samkvæmt frumvarpinu 
séu í samræmi við verksvið stofnananna sem þau hafi samkvæmt lögum og eðli málsins samkvæmt 
séu eldci tilefni til að breyta því með lögum um leigubifreiðar.
Ráðuneytið telcur fram að vegna fyrir fram ákveðins heildargjalds fýrir elcna ferð þá hvílir 
sönnunarbyrðin um að samningur hafi lcomist á hjá rekstrarleyfishafa eða eftir atvikum hjá 
atvinnuleyfishafa og ætti eftirlit því eklci að vera vandlcvæðum bundið. Ráðuneytið telur ekkert vera 
því til fýrirstöðu að bæta slcilgreiningu á hugtalcinu „heildargjald“ við 3. gr. frumvarpsins.

11. gr. frumvarpsins.
11. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Auðkenni.
Leigubifreiðar sknln ávallt auðkenndar skihnerkilega þannig að ekki sé vafi á að um 

leigubfreið sé að rœða.
Leigubfreiðastjórar skulii við leiguakstur ávallt hafa sýnilegt í bifreiðinni leyfisskírteini



sitt til sömnmar á því að þeir hafi atvinmileyfi eða rekstrarleyfi.
Ráðherra mcelir nánarfyrir um auðkenningu leigubifreiðci í reglugerð.

Birkir Rafn Guðjónsson og Bjarni Freyr Björnsson.
I umsögninni kemur fram að nauðsynlegt sé að slakað verði á kröfum um auðkenningu ökutækja sem 
starfa á grundvelli farveitu. I forriti Birkis og Bjarna er hægt að sjá lit og gerð bíls, skráningarnúmer 
ofl. til þess að ganga úr skugga um að um réttan bíl sé að ræða áður en stigið er inn í hann. Þá kemur 
fram að samkvæmt 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins sé kveðið á um skyldu leigubifreiðastjóra að hafa 
sýnilegt í bifreið sinni leyfisskírteini sitt til sönnunar á að þeir hafi atvinnuleyfi eða rekstrarleyfí og 
telja þeir ákvæðið óþarft þegar kemur að leigubílstjórum farveitna. Slíkt útprentað skjal beri með sér 
takmarkaða sönnun fýrir neytandann enda sýni skjalið einvörðungu að bílstjórinn hafi fengið útgefið 
leyfi í fortíð en ekkert um að það sé enn í gildi. Samkvæmt 8. gr. frumvarpsins beri 
rekstrarleyfishöfum í hvívetna að gæta þess að bílstjórar hafi þar til gert leyfi og sé gilt á hverjum 
tíina. Með snjallforriti sem þeir séu að þróa verði hægt að gera bílstjórann óvirkan með sjálfvirkum 
hætti e f hann missir leyfið a f  einhverjum ástæðum. Þetta ætti að leiða til þess að viðskiptavinur geti 
eklci pantað bíl hjá bílstjóra sem er ekki með virkt rekstrarleyfi. Þessi sjálfsstýring væri því mun 
nákvæmari mælikvarði á það hvort bílstjóri hafi virkt leyfi.

Afstaða ráðuneytisins.
I 11. gr. frumvarpsins er ákvæði um auðkenni leigubifreiðar. I reglugerð sem m ælir nánar fýrir um 
auðkenningu leigubifreiða er unnt að mæla fýrir um misinunandi merkingar eftir starfsemi 
leigubifreiðar og þannig getur auðkenning verið mismunandi eftir starfsemi. Gert er ráð fýrir því að 
leyfisskírteini beri með sér gildistíma útgefins leyfis og því ættu slík skírteini almennt að veita 
sönnun fýrir því að leyfi séu í gildi.

Samgöngustofa.
I umsögn stofnunarinnar kemur fram að í 2. mgr. 11. gr. frumvarpsins er vikið að því að í bifreið skuli 
alltaf sýnilegt leyfisskírteini sitt til sönnunar á því að þeir hafi atvinnuleyfi eða rekstrarleyfi. Að mati 
Samgöngustofu er rétt að hvorutveggja sé til staðar í bifreiðinni á hverjum tímapunkti sé annar en 
rekstrarleyfishafi að aka ökutækinu.

Afstaða ráðuneytisins.
I 2. mgr. 11. gr. kemur fram að leigubifreiðastjórar skuli við leiguakstur ávallt hafa sýnilegt í 
bifreiðinni leyfisskírteini sitt til sönnunar á því að þeir hafi atvinnuleyfi eða rekstrarleyfi. Ráðuneytið 
tekur ekki undir afstöðu Samgöngustofu og telur nægilegt að sá leyfishafi sem ekur leigubifreið hafi 
sitt leyisskírteini í bifreiðinni.

Samkeppniseftirlitið.
I umsögn Samkeppniseftirlitsins kemur fram að það telji að ganga megi lengra í að afnema 
samkeppnishömlur í frumvarpinu. Athugasemdir í fýrri umsögnum eru ítrekaðar í umsögninni og 
vakin athygli á því að samkeppni á leigubifreiðamarkaði fá að njóta sín. Þá er í umsögninni tekið fram 
að gæta þurfi að því að skilyrði 9. gr. frumvarpsins komi ekki í veg fýrir að farveitur geti hafið hér 
starfsemi með sams konar fýrirkomulagi og tíðkast erlendis.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið telur frumvarpið, verði það að lögum, til þess fallið að auka samkeppni á 
leigubifreiðamarkaði.

15. gr. frumvarpsins.
15. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Uppiýsingagjöf til stjórnvaida.



Samgöngustofa getur hvenœr sem er h'afið þá  leyfishafa sem undir lög þessi heyra nm allar 
þœr upplýsingar og sh'iflegar skýringar sem nauðsynlegar eru tii eftirlits með því að farið sé 
að lögum þessum og reglugerðum sem settar eru með stoð íþeim.

Samgöngustofu er heimilt, að undangenginni sh'iflegri áskorun um að verða við 
upplýsingabeiðni skv. 1. mgr., að leggja dagsektir á Jeyfishafa veiti hann ekki mnbeðnar 
upplýsingar. Akvörðun nm dagsektir skal tilkynnt bréfiega á sannanlegan hátt þeim sem hún 
beinist að. Sektirnar geta numið frá  10.000 til 100.000 kr. á dag. Skal við ákvörðun dagsekta 
iíta tii eðiis og alvarieika aðstœðna hverju sinni.

Leyfishafa er heimilt að kœra ákvörðun Samgöngustofu um beitingu dagsekta skv. 2. mgr. 
tii ráðuneytisins innan fjórtán daga fi'á þ v í að honum var tiikymnt um ákvörðunina. 
Ráðuneytið skal kveða upp úrskurð eins fijó tt og unnt er. Akvarðanir Samgöngustofu um 
dagsektir eru aðfararhœfar og renna í ríkissjóð að fi'ádregnum kostnaði við innheimtu. 
Máiskot tii ráðuneytisins frestar aðför.

Samtök atvinnulífsins (SA).
I umsögninni kemur fram að SA telur að heimild Samgöngustofu skv. 15. gr. frumvarpsins til að fá 
upplýsingar til eftirlits frá leyfishafa sé íþyngjandi úrræði sem ekki sé til þess fallið að íýmka 
samkeppni á markaðinum. Eðlilegra væri að leyfishafi sýndi fram að á hann uppfýllti skilyrðin en 
fengi að öðrum kosti ekki áframhaldaldandi leyfi.

Afstaða ráðuneytisins.
Ráðuneytið bendir á að heimild Samgöngustofu geti ekki talist svo íþyngjandi að hún hindri 
samkeppni nema framkvæmdin færi fram úr meðalhófi. Sambærileg eftirlitsákvæði eru í annarri 
löggjöf og hafa eldd valdið vandkvæðum. Því telur ráðuneytið það eðlilegt að Samgöngustofa geti 
aflað upplýsinga til dæmis í tengslum við ábendingar eða e f  upp lcæmi grunur um að starfsemi væri 
ekki í samræmi við löggjöfina. Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu hefur eftirlit með 
leigubifreiðaakstri reynst erfitt í framkvæmd auk þess sem úrræði stofnana hafa verið a f skornum 
skammti.

20. gr. frumvarpsins.
20. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:

Gjaldtökuheimild.
Fyrir litgáfu ieyfa og eftirlit með því að skilyrði þeirra séu uppfylit, útgáfu vottorða og aðra 

umsýslu skal greiða gjöld tii Samgöngustofu samkvæmt gjaidsh'á stofhunarinnar. Nánar 
tiitekið skai greiða gjöldfyrir eftirfarandi:

1. Atvinnuieyfi, sh>. 5. gr.
2. Rekstrarieyfi, sh>. 6. gr.
3. Starfsleyfi, sh>. 7. gr.
4. Útgáfu leyfisskírteinis, sh>. 2. mgr. 11. gr.
5. Annars konar vottorð eða umsýslu.
Ráðherra staðfestir gjaidsh'ána sem skal birt í B-deiid Stjórnartíðinda. Gjöldunum er 

œtiað að standa straum afkostnaði vegna eftirfarandi:
a. launum og launatengdum gjöidum starfsfólks sem sinnir þjónustunni,
b. þjálfun og endurmenntun starfsfólks,
c. aðkeyptri sérfi'æðiþjónustu,
d. kostnaði við öflun og rekstur Inisnœðis, starfsaðstöðu, búnaðar og tækja,
e. stjórnunar- og stoðþjónustu, svo sem akstri ogfiutningi.
Gjöidin skulu ekki vera hærri en sem nemur raunkostnaði Samgöngustofu við veitingu 

þjónustunnar. Við áh>örðun jjárhœða er heimilt að taka mið a f  raunkostnaði við veitingu 
þjónustu sem telja má sambærilega.

Samtök atvinnulífsins (SA).



Varðandi gjaldtökuheimild skv. 20. gr. leggur SA áherslu á að gjöldin séu í samræmi við 
raunverulegan kostnað þjónustunnar. Ákvæðið sé misvísandi að þessu leyti og leiða megi af 
skilyrðum stjórnarskrárinnar.

Afstciðd ráðuneytisins.
Gjaldtaka mun taka mið a f þeim reglum sem almennt gilda um gjaldtöku hins opinbera af 
borgurunum.


