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Umsögn við frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur, 10. Mál.

1. Mikið hagræði og nútímavæðing verður með tilkomu nýrra laga um leigubifreiðaakstur eins 
og lagt er til í þessu frumvarpi.

2. Mikið framfaraskref er stigið með afnámi stöðvarskyldu leigubifreiðastjóra í frumvarpinu og 
geta leigubílstjórar þá ákveðið sjálfir hvar og hvernig þeir haga sínu starfi.

3. Með því að heimila gjaldtöku fyrir ferð án mælis er opnað á tryggari samskipti og uppgjör á 
milli aðila.

4. Krafa um löggilda mæla ef akstur leigubifreiðar er samkvæmt mæli er sérstök þar sem 
verðlagning á leigubifreiðaakstur er frjáls og samkeppni á markaði ríkjandi. Fjöldi smáforrita 
(app) geta gefið nákvæmari upplýsingar um vegalengd ferðar en sérgerðir mælar sem 
tengjast km mælir ökutækis. Lagt er til að í stað þess að mælst er fyrir um löggiltan mælir 
þarf leigubifreið að vera útbúin mæli sem getur sýnt fram á ekna vegalengd og afhent/sent 
viðskiptavini afrit af ekinni vegalengd sem ekin var og uppgjör samkvæmt því. Með því getur 
viðskiptavinur á upplýstan hátt brugðist við ef misræmi er í vegalengd sem notuð er til 
uppgjörs á ferð. Það er þá markaðurinn sem hefur virkt eftirlit með gæði uppgjörs 
leigubifreiðar en ekki flokkunarkerfi löggjafans.

5. Með gps væðingu og notkun deilihagkerfis er eftirlit haft með gæðum á þjónustu leigubifreiða 
og öryggi leigubifreiðastjóra. Einnig er bætt öryggi farþegans sem getur séð við hvern hann 
eigi samskipti og gerir samning við um þjónustu auk þess ferð er auðveldlega rekjanleg.

6. Bent er á að allar leigubifreiðar geta á einfaldan hátt innheimt ferð með gjaldmæli eða 
föstugjaldi og því óheppilegt að leigubifreiðar eru sérmerktar einni uppgjörsleið þegar tæknin 
býður auðveldlega uppá á báðar og val viðskiptavinar eða leigubifreiðarstjóra ræður þar för. 
Verði ákveðið að greiða fast gjald er það gert í upphafi ferðar eða annað um samið.

7. Merking leigubifreiða má ekki vera íþyngjandi fyrir rekstraraðilan þar sem oft er viðkomandi 
bifreið einnig hans einkabifreið og nýtt í annað en leigubifreiðaakstur. Einfaldar merkingar í 
fram- og afturrúðu og einfalt ljós á þaki bifreiðar ætti að nægja.

8. Lagt er til að í lögum um leigubifreiðaakstur verði heimilað að leigubifreiðar geti flutt vörur án 
farþega.

Eðlilegt verður að teljast að leigubifreiðar geti flutt vörur án farþega enda allar fólksbifreiðar útbúnar 
sérstöku vöru-/farangursrými. Því er eðlilegt að í frumvarpi til laga um leigubifreiðaakstur verði opnað 
skýrt á heimild að leigubifreiðar geti flutt vörur án farþega og nýtt til þess vöru-/farangursrými.



Í gildandi reglugerð nr. 387/2003 um leigubifreiðar er heimilað flutning bréfa, skjala, blóma eða 
neyðarsendinga fyrir sjúkrahús. Nauðsyn er að opnað verði almennt á heimild að flytja vörur í 
farangursrými án farþega.

Í skýringum með frumvarpi kemur fram að uppfærsla á lögum þessum er í samræmi við sem gerist í 
nágrannalöndum okkar t.d. Noregi. Í Noregi og Danmörku einnig er leigubifreiðum heimilt að flytja 
vörur án farþega án takmarkana á umfangi eða þyngd. Í báðum löndum er mismunandi 
virðisaukaskattur lagður á þjónustu leigubifreiða eftir því hvort um farþega er að ræða eða vörur. 
Leigubílastöðvar þar hafa milligöngu um flutning á vörum og farþegum. Eðlilegt er að á Íslandi hafi 
leigubifreiðar heimild til að flytja vörur án farþega. Á Íslandi er leigubifreiðaakstur án virðisaukaskatts 
og því eðlilegt að flutningur á vörum undir t.d. 50-100 kg. er undanþegið vsk. og umfram þá þyngd er 
vsk skylt.

Lög um farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28/2017 gilda um ökutæki þar sem heildarþyngd 
fer yfir 3,5 tonn sbr.1 gr þeirra laga. Í 12gr. laganna segir;

„Bifreið sem notuð er til farþegaflutninga samkvæmt lögum þessum 
skal uppfylla gæða- og tæknikröfur Samgöngustofu og hana má 
eingöngu nota til slíkra flutninga meðan almennt rekstrarleyfi skv. 4. 
gr. er í gildi. Þó er heimilt að flvtja frakt í bar til gerðu rými, enda 
uppfylli bifreiðin að öðru levti skilvrði farbegaflutningabifreiðar. “

Hér er löggjafinn að heimila að ökutæki til farþegaflutninga geti flutt frakt. Má segja að hér er horft til 
hagræðingar við flutninga fyrir rekstraraðila rútu og samfélagsins og heimilar að rútur yfir 3,5 tonn 
geta flutt frakt án farþega. Því er eðlilegt að sama hagræði geti átt sér stað fyrir leigubifreiðar.

Mikið hagræði er af því að leigubifreiðar geti flutt vörur án farþega og stuðli þannig að bættri nýtingu 
fjárfestingar í fólksbifreið og samþættingu reksturs sem getur stutt við vöruflutninga smærri 
sendinga. Auk þess stuðlar slík heimild að bættu umhverfi þar sem minni ökutæki eru að sinna minni 
vörusendingum og losa þ.a.l. minna CO2 en stærri ökutæki. Einnig er fjöldi leigubifreiða knúnar 
umhverfisvænum orkugjöfum, rafmagni og metan.

Lagt er til að 3.tölulið 3. gr í frumvarpi til laga um leigubifreiðaakstur verði uppfært eftirfarandi 
: „Leigubifreiðaakstur: Þegar fólksbifreið er seld á leigu ásamt ökumanni fyrir tiltekið gjald til 
flutnings á farþegum og farangriþeirra og flytja vörur án farþega.“


