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Umsögn Bifreiðastöðvar Oddeyrar ehf Akureyri um frumvarp til um leigubifreiðaakstur

150. Löggjafarþing 2019-2020

Ágæta Umhverfis og samgöngunefnd.

Stjórn Bifreiðastöðvar Oddeyrar mótmælir harðlega fyrirhuguðum breytingum á lögum um leigubíla sem 
nú eru komin til umræðu á Alþingi.

Við teljum að það muni koma hart niður á þeim bílstjórum sem hér starfa, sem og bæjarbúum öllum. Við 
vitum hvað við höfum, en við vitum ekki hvað þessar breytingar munu hafa í för með sér. Reynslan hefur 
sýnt, að í Finnlandi og Danmörku hafa þessar breytingar ekki leyst nein vandamál sem stjórnvöld þar 
töldu að þar væru fyrir hendi. Í hinum dreifðu byggðum hefur þjónustan versnað þar, sem við teljum að 
einnig myndi gerast hér á þessu takmörkunarsvæði. Í þessum löndum stendur til endurupptaka á 
þessum breytingum. T.d eru fjölda takmarkanir á leigubílum í Noregi í dreifðum byggðum

Á Bifreiðastöð Oddeyrar eru 22 leyfishafar sem hafa fulla atvinnu af starfinu og við afgreiðslu starfa að 
jafnaði 7 manns. Þar er opið allan sólahringinn. Launagreiðslur til starfsmanna í afgreiðslu og 
framkvæmdastjóra eru í kringum 35.000.000 á ári. Ef að afnám fjöldatakmörkunar og stöðarskyldu á 
Akureyri yrði raunin, þá er rekstragrundvellur þessa fyrirtækis brostinn.

Bifreiðastöð Oddeyrar er til að mynda með hina ýmsu samninga við t.d, Akureyrarbæ, SAK og fleiri 
stofnanir sem geta reitt sig á að að þeirra óskum sé sinnt. Álagstímar í þessu starfi eru ekki miklir, einna 
helst aðfaranótt sunnudags milli kl. 01-05. Einnig er oft mikið að gera þegar að stærstu 
skemmtiferðaskipin koma í höfn, en við höfum náð að sinna því eftir bestu getu. Viðskiptavinir okkar eru 
að stórum hluta ellilífeyrissþegar, öryrkjar og ferðamenn sem koma með flugi og langferðabílum sem 
treysta á okkar þjónustu og hafa gert í mörg ár.

Í hugum margra hér í þessu fyrirtæki er ótti, hér eru bílstjórar og afgreiðslufólk sem hafa starfað hér í 
fjölda mörg ár af samviskusemi og natni. Því er það eindreginn ósk okkar að þið hafið það að leiðarljósi, 
eins og kemur hér fram að ofan, að við vitum hvað við höfum.

Með bestu kveðju um farsæla niðurstöðu sem kemur okkur öllum til góða, bílstjórum, starfsfólki og ekki 
allra síst viðskiptavinum.
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