
Reykjavík, 5.nóvember 2020

Umsögn um frumvarp til laga um 
leigubifreiðaakstur
10. mál, lagafrumvarp. 151. löggjafarþing 2020-2021

Kæri viðtakandi,

Við erum frumkvöðlar sem höfum verið að vinna að stofnun íslenskrar farveitu. Við höfum áður 
sent inn umsögn, ásamt því að mæta til fundar hjá umhverfis- og samgöngunefnd. Eins og áður, 
fögnum við frumvarpinu sem lagt hefur verið fram á Alþingi og þeirri vinnu sem hefur átt sér 
stað.

1. Aðgengismál fatlaðra
Umsögn fatlaðra bendir til þess að hið nýja frumvarp verði til þess að gæði þjónustu gæti 
aukist, eins og sjá má í eftirfarandi grein:
https://umraedan.landsbankinn.is/umraedan/samfelagid/adgengismal-ekki-svartagaldur-f
yrir-orfaa/

Í ljósi þess að frumvarpið sem nú er lagt fram, er í nánast óbreyttri mynd frá því frumvarpi sem 
var flutt á fyrra löggjafarþingi, vísum við í neðangreinda umsögn sem þá send var inn.

Virðingarfyllst,
Birkir Rafn Guðjónsson 
Bjarni Freyr Björnsson
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Umsögn um frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
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Reykjavík 9.janúar 2020

Kæri viðtakandi,

Við erum frumkvöðlar sem höfum verið að vinna að stofnun íslenskrar farveitu.
Við teljum að með réttum aðferðum sé hægt að minnka kolefnisspor, auka 
þjónustu, auka öryggi og lækka verð til neytenda. Þess vegna fögnum við 
frumvarpinu sem lagt hefur verið fram á Alþingi og þeirri vinnu sem hefur átt sér 
stað.

Síðastliðna 4 mánuði höfum við unnið ötult að snjallforriti til samræmis hinni 
fyrirhuguðu löggjöf. Við vinnu okkar höfum við rýnt í lögin og fyrirhugað verkferla 
þegar kemur að rekstri félagsins. í gegnum þetta starf okkar höfum við rekið okkur 
á að ýmis ákvæði í lögunum geti leitt til óhagræðis. Við leggjum hér fram nokkur 
álitaefni sem rétt væri að líta til fyrir setningu laganna.

I. Það þarf að vera hægt að sækja um atvinnu- og rekstrarleyfi með 
rafrænum hætti.

Með vísan til markmiða frumvarpsins um að auka samkeppni teljum við 
ennfremur að auðvelda þurfi umsóknarferli um atvinnu- og rekstrarleyfi. Fleiri 
bílstjórar þýði jú meiri samkeppni sem er markmið frumvarpsins. Það þýðir ekki 
að slaka þurfi á þeim kröfum sem tilteknar eru í 6. gr. frumvarpsins. Undirritaðir 
vilja leggja áherslu á að hægt verði að sækja um atvinnu- og rekstrarleyfi með 
rafrænum hætti. Auðveldlega ætti að vera hægt að koma því við enda eru þau gögn 
sem talin eru upp í greininni öll til á rafrænu formi innan stjórnsýslunnar. Með 
tilkomu rafrænna skilríkja er ennfremur hægt að staðfesta að umsóknin komi frá 
einstaklingnum sjálfum.

II. Gagnagrunnur samgöngustofu samkvæmt 4. gr. þarf að vera opinn.

Samkvæmt 8. gr laganna hvílir skylda á rekstrarleyfishafa að ganga úr skugga um 
að ökumaður leigubifreiðar á hverjum tíma hafi atvinnuleyfi samkvæmt lögunum. 
Því er mjög mikilvægt að rekstrarleyfishafar hafi opinn aðgang að gagnagrunn 
samgöngustofu samkvæmt 4. gr. og geti kallað eftir þeim upplýsingum með 
rafrænum hætti hvenær sem er.



III. Að leigubifreiðastöðvar geti sótt um leyfi fyrir bílstjóra sem óska þess.

í ljósi virkni farveitusnjallforrits þarf að búa þannig um hnútana að félagið sem 
rekur tiltekna farveitu geti sótt um leyfi fyrir hönd bílstjóra sinna.

IV. Að námskeiðahald geti farið fram í fjarnámi.

Við teljum þetta vera mikilvægt til þess að ýta frekar undir og auðvelda bílstjórum á 
landsbyggðinni sem eiga erfiðara um vik að sækja námskeið sem að öllum 
líkindum yrðu flest haldin í Reykjavík.

V. Auðkenning bifreiða sem aka á grundvelli farveiturekstar.

Við teljum nauðsynlegt að slakað verði á kröfum um auðkenningu ökutækja sem 
starfa á grundvelli farveitu. í forritinu er hægt að sjá lit og gerð bíls, 
skráningarnúmer ofl. til þess að ganga úr skugga um að um réttan bíl sé að ræða 
áður en stigið er inn í hann.

VI. Leyfisskírteini í bifreiðinni.

Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. er kveðið á um skyldu leigubifreiðastjóra að hafa sýnilegt 
í bifreið sinni leyfisskírteini sitt til sönnunar á að þeir hafi atvinnuleyfi eða 
rekstrarleyfi. Við teljum þetta ákvæði bersýnlega óþarft þegar kemur að 
leigubílstjórum farveitna. Slíkt útprentað skjal ber með sér takmarkaða sönnun 
fyrir neytandann enda sýni skjalið einvörðungu að bílstjórinn hafi fengið útgefið 
leyfi í fortíð en ekkert um að það sé enn í gildi. A f 8. gr. laganna ber 
rekstrarleyfishöfum í hvívetna að gæta þess að bílstjórar hafi þar til gert leyfi og sé 
gilt á hverjum tíma. Með snjallforritinu er hægt að gera bílstjóra óvirkan með 
sjálfvirkum hætti e f hann missir leyfið af einhverjum ástæðum. Þetta ætti að leiða 
til þess að viðskiptavinur getur ekki pantað bíl hjá bílstjóra sem er ekki með virkt 
rekstrarleyfi. Þessi sjálfsstýring er því mun nákvæmari mælikvarði um hvort að 
bílstjórinn hafi virkt leyfi.

Virðingafyllst,
Birkir Rafn Guðjónsson 
Bjarni Freyr Björnsson


