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Um sögn Neytendasam takanna um frum varp til laga um breytingu á lögum um  leigu 
skráningarskyldra ökutækja, nr. 46/2015 (stjórnvaldssektir), 386. mál.

í frum varpsdrögunum  er gert ráð fyrir því að gripið sé til aðgerða til að sporna gegn breytingum  á 
aksturstöðum ælum  bílaleigubilfeiða með því að veita Samgöngustofu auknar heim ildir til að leggja á 
stjórnvaldssektir. Neytendasamtökin telja að með umræddu frumvarpi sé stigið lítið skref í rétta  átt. 
Sam tökin gera eftirfarandi athugasem dir við frumvarpið.

O rðalag 1. gr.

í 1. gr. frum varpsins er gert ráð fyrir nýrri málsgrein á eftir 4. mgr. 6. gr. núgildandi laga sem er 
svohljóðandi; „Oheimilt er að breyta kílóm etrastöðu akstursm ælis skráningarskylds ökutækis“ . Sam tökin 
benda á að m argar bifreiðar sem t.d. eru fluttar inn frá Bandaríkjunum eru með akstursm æla sem  telja í 
m ílum í stað kílómetra. Samtökin telja því æskilegt að breyta orðalagi ákvæðisins til að taka a f  allan vafa 
um að hvers kyns breytingar á stöðu akstursmælis skráningarskylds ökutækis sé óheimil, hvort sem um 
er að ræða kílóm etram æli eða mílumæli.

Birting stjórnvaldssekta

N eytendasam tökin telja mikilvægt að komi til beitingar Samgöngustofu á heimild til að leggja 
stjórnvaldsektir á aðila sökum þess að átt hefur verið við akstursmælastöðu bifreiða verði sú ákvörðun 
birt opinberlega og hinn brotlegi aðili nafngreindur. Helstu rökin fyrir birtingu er sú að mun meira 
varnargildi felst í banni við að eiga við akstursm æla e f  aðilar sem gerast sekir um slíkt brot geta átt von 
á því að vera nafngreindir opinberlega, samhliða sektargreiðslu. Þá helúr slík birting það einnig í för með 
sér að neytendur, sem keypt hafa bifreiðar hjá aðila sem gerst hefur sekur urn framangreint, geta kannað 
hvort átt hafí verið við sínar bifreiðar og gripið til viðeigandi ráðstafanna. Samtökin líta það mjög 
alvarlegum  augum ef átt hefur verið við akstursm æla bifreiða, enda getur slíkt svindl ekki eingöngu haft 
áhrif á verðgiidi bifreiða, heldur jafnfram t ým sar aðrar alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir



bifreiðareigendur. Má í því sambandi nefna viðhaldsaðgerðir sem fara skal í eftir ijölda ekinna k ílóm etra  
o.s.frv. E f ákvörðun Samgöngustofu um brot a f  þessu tagi væru ekki birt er ólíklegt að neytendur sem 
keypt hafa bifreiðar a f  þeim aðila muni nokkurn tíman fá vitneskju um að hugsanlega hafi v e rið  átt við 
akstursm æla í bifreiðum þeirra.

Eftirlit

Neytendasam tökin lýsa yfir áhyggjum a f  því hvernig unnt sé að hafa raunverulegt eftirlit með þ v í hvort 
að átt hafí verið við akstursmæla bifreiða. Samtökin höfðu samband við mörg a f  bílaum boðunum  hér á 
landi og spurðust fyrir um hvort það væri með einhverjum hætti hægt að tengja bifreiðar við tö lvu r til að 
ganga úr skugga um það hvort átt hafi verið við akstursm æla bifreiða. Svörin sem samtökin fengu voru 
á þá leið að það væri ekki hægt að sjá með nokkrum hætti hvort átt hefði verið við akstursmæla bifreiða. 
Þannig virðist staðan í rauninni vera sú að tæknin til að svindla í þessu samhengi er lengra á veg  komin 
en tæknin til að athuga hvort að svindl hafí átt sér stað. Eitt úrræðið a f fáum sem samtökunum er kunnugt 
um, til að fylgjast með og athuga hvort átt hafí verið við akstursm æla bifreiða, er að bera saman skráðar 
aksturstölur, t.d. í þjónustubókum, leigusamningum eða við aðalskoðun og kanna (og eftir atvikum  áætia) 
hvort að notkunin miðað við þær skráningar séu eðlilegar. Þar sem viðhald bílaleigubíla er gjarnan í 
höndum bílaleignanna sjálfra telja samtökin ekki nægilegt að þjónustubækur bílaleigubíla séu kannaðar, 
enda eru skráningar í þær oft fram kvæm dar a f  starfsmönnum bílaleignanna sjálfra.

Að mati samtakanna væri nærtækast að skráning á aksturstölum  væri framkvæmd a f  þriðja aðila  sem 
gæti haft eftirlit með akstursskráningum. Að mati samtakanna væri eðlilegt að skylt væri að fara með 
bílaleigubíla í aðalskoðun á hverju ári líkt og gildir um leigubíla. Þannig myndu óháðir aðilar frá 
skoðunarstöðvum  skrá niður akstursmælastöðu bílaleigubíla við hverja skoðun. Þá væri æ skilegt e f  
akstursstaða bifreiðar væri lægri en skráð hefði verið í fyrri skoðun að upp kæmi ábending í kerfum 
skoðunarstöðva áður en bifreiðinni væri ekið frá skoðunarstöðinni. Velta má fyrir sér hvort að í slíkum 
tilvikum  ætti það að hamla því að bifreiðin fengi skoðun. Þess má þó geta að það geta verið eðlilegar 
skýringar á lægri aksturstöðu bifreiðar frá fyrri skoðun, t.d. vegna nauðsynlegra m ælaborðsskipta, en 
viðkom andi um sjónarm aður bifreiðar ætti þá að geta framvísað viðgerðarreikning eða annarri 
staðfestingu um mælaborðsskipti sem yrði þá skráð í kerfum skoðunarstöðva. Með slíku fyrirkomulagi 
myndu skoðunarstöðvum  einnig gert kleift að hafa eftirlit með akstursmælastöðu bifreiða í einkaeigu.

Þá m á einnig Iíta til þess að bílaleigubílum  er gjarnan ekið langar vegalengdir, a f  m örgum mishæfum  
ökum önnum , við misjöfn akstursskilyrði á skömm um  tím a og því ákveðin öryggissjónarm ið fólgin í því 
að þeir séu skoðaðir árlega.

Sam hliða auknu eftirliti telja samtökin nauðsynlegt að Samgöngustofu sé tryggt nægjanlegt fjármagn og 
úrræði til að sinna eftirlitinu.

G ildissvið

í frum varpinu er gert ráð fyrir að óheim ilt sé að breyta akstursmælum á skráningarskyldum  ökutækjum 
í leigu. A ð mati samtakanna er nauðsynlegt að breyta einnig lögum til að tryggja það að skýrt sé að 
einstaklingum  sé óheim ilt að breyta akstursstöðu bifreiða í almennri notkun. Þannig ætti öllum að vera 
óheim ilt að breyta akstursmælastöðum  í öllum ökutækjum, sama í hvaða notkunarflokki þau eru.



Upphæð stjórnvaldssekta

Sam kvæm t frumvarpinu er gert ráð fyrir því að Samgöngustofa fái heimild til að beita stjórnvaldssektum  
í samræm i við 2. mgr. 13. gr. laganna. Þannig geta sektir sem iagðar eru á lögaðila numið frá 500 .000  kr. 
til 2.000.000 kr. Skilningur samtakanna er sá að hámarkssekt samkvæmt lögunum sé ekki m iðuð  út frá 
því að það sé 2.000.000 kr. hámarkssekt fyrir hverja bifreið þar sem átt hefur verið við akstursm æ li, 
heldur að sektarramminn nemi að hámarki 2.000.000 kr. á bílaleigu, hvort sem að hún hafi átt v ið  einn 
bíl eða 100 bíla. Að mati samtakanna eru um ræddar ljárhæðir allto f lágar og ólíklegt að þær m uni hafa 
mikil varnaðaráhrif í íor með sér. Samtökin leggja því til að sektarramminn verði hækkaður verulega.

Neytendasam tökin fagna því að stjórnvöld séu að bregðast við svindli á akstursmælastöðu bifreiða og 
telja það jákvæ tt skref í rétta átt. Samtökin telja þó að umrætt frumvarp gangi o f skammt, eftirlit sé ekki 
nægilega tryggt og refsiúrræðin o f  væg.

Virðingarfyllst, 
f.h. Neytendasam takanna

Breki Karlsson, formaður


