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Efni: 386. mál. Umsögn til Alþingis vegna frunivaips til Iaga um breytingu á lögum um 
leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 65/2015.

Samgöngustofa fer með eftirlit með ökutækjaleigum skv. 1. mgr. 10. gr. laga um leigu 
skráningarskyldra ökutækja nr. 65/2015. Urræði laganna sem taka á brotum á þeim og 
misnotkun leyfis, eru frekar takmörkuð. Urræðin eru niðurfelling leyfís skv. 11. gr., dagsektir 
skv. 12. gr. og stjómvaldssektir skv. 13. gr. Hvað varðar niðurfærslu kílómetrastöðu 
akstursmæla þá er Samgöngustofa í dag bundin af 3. mgr. 11. gr. laganna sem kveður á um að 
Samgöngustofa skuli senda leyfishafa bréf um fyrirhugaða niðurfellingu leyfis og veita 
leyfishafa frest til að bæta úr annmörkum. I þeim tilvikum er hægt að láta af háttseminni og 
bæta þar með úr annmarkanum sem leiðir þar af leiðandi að öllum líkindum ekki til 
niðurfellingar leyfis. Urræóin em íþyngjandi fyrir leyfishafann með hliðsjón af /5. gr. 
stjómarskrárinnar um atvinnufrelsi. Þá hefur hvorki komið til niðurfellingar leyfis né beitingu 
sekta.

Það úrræði sem um ræðir í ffumvarpi þessu um stjómvaldssektir vegna niðurfærslu 
kílómetrastöðu akstursmæla getur, með réttri útfærslu, verið skilvirkara og raunhæfara úrræði 
til að takast á við þessi brot. Utfærsla úrræðisins liggur sem stendur ekki fyrir en gæti verið 
þannig að Samgöngustofa myndi senda leyfishafa bréf um fyrirhugaða stjómvaldssekt og óska 
eftir skýringum og gögnum á niöurfærslu. Ef leyfíshafi hefði engar málefhalegar ástæður fyrir 
niðurfærslu væri Samgöngustofu að líkindum heimilt að sekta. Hafa ber í huga að 
Samgöngustofa er við þessa málsmeðferð bundin af meðalhófsreglu, rannsóknarreglu og 
andmælarétti stjómsýslulaga nr. 37/1993. Munur á úrræðum er þá einna helst sá að 
Samgöngustofú væri ekki skylt að senda leyfíshafa bréf um frest til að bregðast við og bæta úr 
annmörkum vegna brotsins.

Samgöngustofa vill einnig benda á nokkur atriði sem gætu verið til þess gerð að efla eftirlit með 
starfsemi ökutækjaleiga. Samgöngustofa vekur athygli á að skv. 3. mgr. 3. gr. laganna skal 
rekstrarleyfisgjald standa undir kostnaði við efíirlit með leyfíshöfúm. Rfkstrarleyfísgj ald er í 
dag 120.000 kr. einskiptisgjald sem greitt er fyrir ótímabundið leyfí. Samgöngustofa telur ljóst 
að slíkt gjald stendur ekki undir kostnaði við virkt eftirlit með leyfíshöfúm. Þá gæti aukin 
skoðanatíðni ökutækja í ökutækjaleigu að líkindum verið til þess fallin að veita aðhald hvað 
varðar niðurfærslu kílómetrastöðu akstursmæla en Samgöngustofa fær gögn varðandi 
kílómetrastöðu við skoðun. Þá er einnig hugsanlegt að aðhald og eftirlit aukist enn lfekar ef 
skoðunarmönnum verður gert skylt að bera saman kílómetrastöðu við eldri skoðun og láta 
eiganda ökutækis vita ef misræmi er í gögnum.

Hvað varðar það að úrræðið snúi eingöngu að ökutækjum í ökutækjaleigum en ekki öllum 
ökutækjum almennt þá er það mat Samgöngustofú að slíkt almennt ákvæði væri óþarft þar sem 
248. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 tekur almennt á háttsemi sem slíkri í viðskiptum 
milli einkaaðila.

Virðingarfyllst,
Kristín H0lga Markúsdóttrr fySædís B'h’fa Barkap
deildarstjori lögfræðideildar lögfræðingur
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