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Bifreiðastjórafélagið Frami og Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra (BÍLS), vilja benda Umhverfis og 
samgöngunefnd á þau rök sem lögð hafa verið fram varðandi staðfestar upplýsingar um þekktar 
afleiðingar af slíkum lagabreytingum.

Sumarið 2019, 22. Ágúst, var haldið Norðurlandaþing Taxaráðs hérlendis, sem haldið er árlega af 
bandalögum samtaka leigubifreiðastjóra Svíþjóðar, Danmerkur, Noregs, Finnlands og Íslands, þá 
fimmta hvert ár í hverju landi fyrir sig. Háttvirtum Samgöngu og Sveitarstjórnarráðherra Sigurði Inga 
Jóhannssyni var boðið að sitja þingið, ásamt forsvarsmönnum samtakanna á Norðurlöndum og 
þingflokksmönnum Alþingis. Ráðherra var því miður erlendis á þessum degi og sendi sem fulltrúa sinn 
Jónas Birgi Jónasson lögfr. hjá Samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu.

Þegar við í stjórn BÍLS og Frama áttum fund með ráðherra, 6.nóvember s.l. hafði hann ekki enn fengið 
í hendur upplýsingarnar sem fram komu á Norðurlandaþingi Taxaráðs. Þetta þykir okkur miður, því 
við töldum þær upplýsingar mjög nytsamlegar og gagnast einmitt vel til framkvæmda í lagagerð, í það 
minnsta til viðmiðunar, þar sem Norrænt samfélag höfðar til hins íslenska. Lagabreytingarnar sem hér 
standa til, eru nú þegar í framkvæmd á Norðurlöndum og valda þar mikilli vangaveltu um tilgang og 
afleiðingar með eftirsjá. Reynsla er komin á breytingarnar í Finnlandi og Danmörku. Finnska þingið 
stendur frammi fyrir endurupptöku breytinganna til þess að greiða úr þeim vanda sem varð með 
afnámi fjöldatakmarkana, stöðvaskyldu og skráningareglum. Hérlendis er það þannig að með 
vinnuskyldu leyfishafa, stöðvaskyldu leigubifreiða og takmörkun fjölda leyfa, er haldið uppi þjónustu 
við almenning allan sólarhringinn alla daga ársins. Við vitum, að með afnámi þessara þriggja þátta í 
einni svipan, mun klárlega verða til þess að þjónustan fari úr böndunum. Framboð og eftirspurn á 
frjálsum markaði, eins og talað hefur verið um í þjóðfélaginu að undanförnu, án þess að taka tillilt til 
eðli þjónustunnar, mun ekki gefa þá raun sem fólk væntir. Sú reynsla liggur nú þegar fyrir hjá Finnum, 
þar sem þjónustunni við dreifbýli hefur hrakað skelfilega, mun hið sama gerast hjá Íslendingum með 
afnámi fjöldatakmarkana. Takmörkunarsvæði Akureyrar og Árborgar munu verða hvað verst úti. 
Afnám fjöldatakmörkunar gerir það að verkum að áhugasamir verða sér úti um leyfi og sinna akstri á 
stöðum og tímum sem líklegast er að vænta viðskipta, hafa þannig lifibrauðið af þeim sem fyrir eru 
þar til þeir hreinlega gefast upp á rekstri. Þá mun einmitt skorta þjónustu virka daga og til fjarlægari 
svæða. Eldri borgarar, fatlaðir og sjónskertir munu eiga erfiðast með að fá þjónustu.

Í kjölfar lagabreytinganna í Finnlandi hefur þjónustan versnað, verðlag hækkað verulega og fólk misst 
traust á leigubílaþjónustu, allt í þversögn við það sem búast átti við af breytingunum. Sjá hér í 
fylgiskjali skýrslu finnskrar könnunar á vegum Valueclinic sem hefur verið þýtt yfir á norsku.

Danmörk fékk undanþágu í gerð lagabreytinga sinna til þess að halda stöðvaskyldu og takmarka 
leyfafjöldann með þrepaskiptri úthlutun nýrra leyfa, allt með öryggi almmennings að leiðarljósi. Þar 
er einnig haldið þeirr kröfu að allir leigubifreiðastjórar skuli hafa fullnægjandi dönskukunnáttu.



Bandalag íslenskra leigubílstjóra stóð fyrir málþingi þann 17. Maí 2017 um ólöglegan leigubílaakstur.
Á málþinginu voru flutt erindi um svokallaða „skutlara", sem er virkur facebook hópur og sem sinnir 
fólksflutningum gegn gjaldi auk sölu ýmislegs varnings samhliða „skutlinu". Stjórnvöldum hefur ekki 
enn tekist að ná tökum á þessari ólöglegu starfsemi sem þrífst óáreitt, þrátt fyrir gefin loforð um að 
efla eftirlit. BÍLS þykir það skjóta skökku við, að ætla að opna fjörðinn með því að slaka á höftum, nú 
þegar enn hefur ekki tekist að ná tökum á útbreiddri og ólöglegri starfsemi í þessum málaflokki.

Ef horft til þeirra farveitna sem nefndar eru í lið 2.3. í greinagerð þessa frumvarps, þá bendum við á 
að það eru til langir listar yfir misferli þeirra og verið er að leggja bann við þeim í sífellt fleiri borgum 
og ríkjum fyrir óheiðarlega samkeppni, svart hagkerfi, ofbeldi, hærri slysatíðni og svo lengi má telja. 
Vitað er til þess að farveitur hækki verðlag eftir því sem eftirspurnin eykst. Þá viljum við benda á þann 
útbreidda vanda sem fylgir farveitunum, að þeir bílstjórar sem starfa í gegnum snallforrit, taka auk 
þess ferðir af götunni, án þess að þær hafi verið skráðar inn í kerfið við upphaf ferðar. Þetta er 
yfirstandandi óöryggi viðskiptavina í þeim löndum þar sem slík þjónusta starfar.

Umsögn:

II.KAFLI

Leyfisveitingar.

5.gr.

Atvinnuleyfi.

2. Hefur gott orðspor.

Stétt leigubifreiðastjóra minnir á mikilvægi þess að gefa ekkert eftir í þeim efnum er snúa að sakaferli. 
Einstaklingur sem ætlar að leggja fyrir sig starf leigubifreiðaaksturs, verður að hafa hreinan sakaferil 
frá sakhæfisaldri og allan þann tíma sem viðkomandi heldur leyfi. Það er krafa almennings að geta 
ferðast öruggur og treyst leigubifreiðastjóra tryggilega fyrir fólki og verðmætum. Þó svo að dómsmál 
séu álitin gömul eða firnd, þá geta menn sett sig í spor þolanda úr gömlu dómsmáli, sem kallar eftir 
leigubifreið og í því tilviki mætir á staðinn gerandi sama dómsmáls.

Hér þarf að tryggja betur traust almennings á þjónustu leigubifreiða til frambúðar, með kröfu á 
hreinan sakaferil alla æfi.

Til að viðkomandi geti sinnt þjónustu leigubifreiðar á Íslandi, er lágmarkskrafa að viðkomandi geti vel 
skilið og tjáð sig bæði í tali og ritmáli, því oft ráða farþegar ekki við önnur tungumál en sitt eigið og 
mörgum ferðum fylgja áríðandi leiðbeiningar til bílstjóra þar sem allt liggur undir. „Skýr og skilvirk 
samskipti gætu reynst mikilvæg til að bílstjórar gætu sinnt starfi sínu með fullnægjandi hætti" eins og 
það er orðað í úrskurði kærunefndar jafnréttisstofu varðandi sendibílstjóra (tilv. RUV 10.09.2019). 
Þannig fóru Danir að með sínum lagabreytingum sem tóku gildi 1.janúar 2018, að krafist er nú 
dönskukunnáttu af öllum þeim sem ætla að sækja um atvinnuleyfi til leigubifreiðaaksturs.

6.gr.

Rekstrarleyfi



1. Hefur lögheimili innan Evrópska efnahagssvæðisisns.

Skal hafa lögheimili á Íslandi. Það snýr bæði að því að auðvelda eftirlit með leyfishafanum, kanna 
bakgrunn hanns og að hann greiði skatta af sínum tekjum hérlendis. Einnig þarf hann að svara fyrir 
reksturinn.

3. Hefur gott orðspor.

Sömu kröfur skal gera til Rekstrarleyfishafa og til Atvinnleyfishafa, hreinan sakaferil allan 
sakhæfisaldur.

5. Hefur náð 21 árs aldri og haft ökuréttindi fyrir B-flokk ím innst þrjú ár.

Það er mat stéttar leigubifreiðastjóra, að til að geta rekið leigubifreið, þarfnast reynsla, eins og við 
höfum útskýrt í umsögnum okkar í samráðsgátt, þá má ekki vanmeta þann reynslutíma sem bílstjórar 
þurfa til að þroskast og öðlast þekkingu og ábyrgð fyrir eigin rekstri.

6. Er einn skráður eigandi eða umráðamaður fólksbifreiðar sem skráð er hér á landi...

Hér þarf að koma fram, að eingöngu má hafa eina bifreið í leyfi hverju.

Einstaklingar sem hafa rekstrarleyfi samkvæmt ákvæði þessu þurfa ekki jafnframt að hafa 
atvinnuleyfi skv. 5.gr. til að stunda leigubifreiðaakstur.

Við endurtökum nauðsyn þess að rekstrarleyfishafi hafi góða reynslu af leigubifreiðaakstri til að geta 
rekið eigin leigubifreið. Við sjáum hlutina einnig stefna í þá átt með þessu frumvarpi að það verði 
misjafn ágreiningur um rekstur bifreiðarinnar, þar sem rekstrarleyfishafinn mun ekki hafa fullan 
skilning á aðstæðum. Til dæmis má nefna ástand bifreiðarinnar, endurnýjun slithluta og þess háttar, 
sem ávallt mun falla á ábyrgð bílstjórans hverju sinni. Síst skal þeim veitt rekstrarleyfi sem hefur ekki 
unnið við leigubifreiðaakstur.

III. KAFLI

Rekstur leigubifreiða.

7. gr.
Skyldur rekstrarleyfishafa.

Rekstrarleyfishafi ætti ekki að geta hafið rekstur, nema leigubifreiðin hafi farið í gegnum 
gagnvirkt skráningakerfi, bæði gagnvart skráningu í rekstur og að leigubifreiðin hafi verið 
skoðuð af skoðunarstöð gegn framvísun leyfis viðkomandi. Hér verður að fyrirbyggja þá 
slæmu þróun sem hefur átt sér stað með sambærilegum lagabreytingum í Finnlandi, þar sem 
4000 leyfi til leigubifreiðareksturs voru veitt til nýtingar, en aðeins 200 þeirra leyfishafa 
skráðu sig í rekstur. Samt er vitað til þess að þau séu nýtt.

Eins og tíðkast hefur í áratugi, þurfa afleysingamenn á leigubifreiðum að fá gefna út 
akstursheimild fyrir hvert það tímabil sem þeir hyggjast starfa á tiltekinni leigubifreið. Þetta 
fyrirkomulag tryggir að menn aki ekki í leyfisleysi eða utan tíma heimildarinnar. Þá er þetta 
mikið öryggi fyrir leigubifreiðastöðvarnar til þess að vita og fylgjast með þeim sem er á vakt 
hverju sinni og á hvaða bifreið, sem og er einnig öryggi viðskiptavinarins. Því leggjum við til



að þeirri hefð sé haldið áfram, að skrá akstursheimildir í gagnagrunn og geta sýnt þær og 
sannað á sér deili hverju sinni, svo enginn vafi leiki á.

Rekstrarleyfishafinn ætti ekki að vera einn um skráningar á akstursheimildum í gagnagrunn 
né að halda utan um skráningakerfi ferðanna. Það myndi bjóða upp á möguleika á misnotkun 
og hagræðingu sjálfum sér í hag, eins og þekkt eru dæmi hjá farveitinum, að tekið er framhjá 
kerfinu og farþegar hafa ekkert handbært til að verja sig í tílvikum misferlis. Það er einnig 
okkar mat að aðeins leigubifreiðastöð eigi að hafa gagnagrunn utan um upplýsingar um 
ferðir og viðskiptavini, því þar sé oft um að ræða viðkvæmar og persónulegar upplýsingar 
sem eigi ekki að vera aðgengilegar á öðrum stöðum.

Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra bendir á í lokin að hið íslenska samfélag er afar fámennt 
og því viðkvæmara fyrir breytingum sem þessum. Þess vegna er nauðsynlegt taka tillit til þróunar 
mála á Norðurlöndum og skoða þann möguleika að skipta lagabreytingum í þrep og hafa þá svigrúm 
til að bregðast við áður en skaðinn verður óafturkræfur eftir gildistöku.

F.h. Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagsins Frama 

Daníel Orri Einarsson formaður
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Grafen viser hvordan hoLdningen tiL taxiLiberaLiseringen har forskj^vet seg fra 2018, f0r reformen, tiL 2019. De positive tiL venstre, 
negative tiL h0yre.

16-12-2019 12:44 CET

Frislippsfiasko i Finland
Mens 24 prosent var positive til liberalisering av taxi i Finland f0r reformen, 
er bare 12 prosent positive etterpá. 38 prosent opplever at kvaliteten 
generelt har sunket.

Det framgar av en markedsundersokeLse gjort av firmaet VaLueCLinic. 
Hensikten var a undersoke taxibrukeres syn pa tjenesten ca ni maneder 
etter at LiberaLiseringen bLe satt i verk, fra 1. juLi 2018, deLs sammenLignet 
med en undersokeLse fra varen samme ar.



Da var 24 prosent positive og 36 prosent negative, mens taLLene etterpa var 
12 og 53.

Hovedgrunn for dem som var positive, var forventningene tiL at 0kt 
konkurranse skuLLe gi Lavere priser. I praksis har dette ikke sLatt tiL, og 
kundene oppfatter ogsa at kvaLiteten pa tjenesten genereLt har sunket.

Rundt 60 prosent har ikke merket seg noen endring i kvaLiteten pa 
tjenesten, men sa mange som 38 prosent mener den har bLitt darLigere. 
SpesieLt i hovedstadsomradet HeLsinki oppfattes kvaLiteten som svekket. 
Aktive brukere er mer positive, der mener 21 prosent at kvaLiteten er bLitt 
bedre.

FLere, spesieLt yngre foLk, forventet pa forhand at de viLLe bruke taxi mer 
etter reformen, men for de fLeste (75 prosent) har den ikke pavirket bruken.

9 prosent av de spurte svarer at tiLgjengeLigheten har bLitt bedre, mens 34 
prosent synes den har gatt ned. BLant dem som bruker taxi mest ”f0Ler” 36 
prosent at tiLgjengeLigheten har faLt, mens 23 f0Ler den er bLitt bedre.

Svært fa, 4 prosent, har inntrykk av at prisene har gatt ned. 46 prosent 
mener de er uendret, mens 50 prosent mener de har steget. Siden det er en 
meningsmaLing, maLer den aLtsa foLks inntrykk, ikke statistikk, men denne 
viser at prisene genereLt har steget, som TAXI tidLigere har skrevet etter 
informasjon fra det finske taxiforbundet.

De fLeste sp^rsmaLene i unders0keLsen er stiLt pa genereLt grunnLag, og 
skiLLer dermed ikke meLLom de uLike akt0rene. Det gj0res imidLertid pa et 
sp^rsmaL om oppfatningen av seLskapenes omd0mme. Der scorer de 
tradisjoneLLe taxiseLskapene h0yest, mens nykommerne Uber og Yango 
skiLLer seg ut med fLest som har en darLig oppfatning av dem, henhoLdsvis 
39 og 49 prosent. De fire beste taxiseLskapene har tiLsvarende taLL pa 3 og 4 
prosent.

Den nye finske regjeringen arbeider med a revidere Loven, og viL stramme 
inn igjen pa frisLippet fra den forrige. Den nye statsministeren, Sanna Marin 
(34), var f0rst transportminister, og varsLet Lovendringene tidLigere i 
sommer.

(Fra bLadet TAXI nr 7, 2019)

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medLemsorganisasjon. Vi organiserer 
nær 5.000 drosjeeiere, de fLeste sentraLer over heLe Landet og er det 
naturLige samLingspunkt for drosjenæringen.
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