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Efni: Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur - 150. löggjafarþing 2019

Hér á eftir er að fínna stuttan samanburð á löggjöf norðurlandaþjóða um leigubifreiðar. M innisblaðið 
er tekið saman að beiðni umhverfis- og samgöngunefndar.

Danmörk (Samkvœmt nýjum lögnm sem öðlast gildi í  áföngum)

Fjöldatakmarkan ir

Lög hafa verið samþykkt sem afnema fjöldatakmarkanir.

Skydda til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð

Lög hafa verið samþykkt sem kveða á um að áfram sé skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Þó 
sé heimilt að allt niður í einn leigubifreiðastjóri hafi afgreiðslu á stöð.

Skilyrði til að mega starfa sem leigubifreiðastjóri

Til að fá leyfi til aka leigubifreið skal umsækjandi:

1. vera búsettur á EES svæðinu,

2. hafa náð 21 árs aldri,

3. vera lögráða og eiga ckki í lögræðissviptingarmáli,

4. hafa haft almenn ökuréttindi til að aka fólksbifreið í minnst 3 ár,

5. ekki hafa verið dæmdur fyrir refsiveit athæfí sem gefur tilefni til að ætla að leyfi verði 
misnotað,

6. geta sannað að starfið geti farið fram á forsvaranlegan hátt og í samræmi við góðar venjur 
starfsstéttarinnar,

7. hafa setið námskeið og staðist bóklegt og verklegt próf,

8. uppfylla nánar tilteknar heilbrigðiskröfur.

Skilyrði til að mega reka leigubifreið

Til að fá leyfí til að reka leigubifreið skal umsækjandi:

1. hafa samþykktan fyrirsvarsmann í forsvari íyrir rekstur tyrirtækisins,

2. vera í eigu aðila á EES svæðinu,

3. hafa starfsstöð á dönsku yfírráðasvæði,

4. ekki vera í gjaldþrotaskiptum eða greiðslustöðvun,



5. ekki vera í skuld við hið opinbera vegna Qárhæða sem nema 50.000 DKK eða meira,

6. hafa eiginfjárstöðu sem nemur minnst 40.000 DKK fyrir fyrsta leyfí og 20.000 DKK fyrir 
hvert leyfí umfram fyrsta leyfí,

7. geta sannað að reksturinn geti farið fram á forsvaranlegan hátt og í samræmi við góðar venjur 
starfsstéttarinnar.

Til að samþykkja megi fyrirsvarsmann fyrirtækis sem rekur leigubifreið(ar) skal viðkomandi:

1. vera búsettur á EES svæðinu,

2. vera lögráða og eiga ekki í lögræðissviptingarmáli

3. ckki vera í gjaldþrotaskiptum eða greiðslustöðvun,

4. eldci vera í slculd við hið opinbera vegna fjárhæða sem nema 50.000 DKK eða meira,

5. elcki hafa verið dæmdur f'yrir refsivert athæfi sem gefur tilefni til að ætla að fyrirtælci verði
misnotað,

6. geta sannað að reksturinn geti farið fram á forsvaranlegan hátt og í samræmi við góðar venjur 
starfsstéttarinnar.

Skylda til að hafa akstur að aðalatvimm

I Danmörku er leyfishöfum almennt elclci slcylt að hafa alcstur að aðalatvinnu.

Lögbundið hámarksgjald

I Danmörku eru reglur sem lcveða á um lögbundið hámarksgjald fyrir leigubifreiðaþjónustu.

Skylda til að aka með gjaldmœli

I Danmörku lcveða reglur á um að leigubifreið skuli útbúin gjaldmæli sem slcal ávallt vera kveikt á 
þegar bifreiðinni er elcið. Gjaldmælir skal sýna verð ferðar eftir því sem ferðinni framvindur, nema 
þegar viðslciptavinur og leigubifreiðastöð hafa samið um verð fyrir elcna ferð fyrirfram. I slíkum 
tilvikum skal gjaldmælir sýna umsamið verð meðan á ferðinni stendur. Þá skal leigubifreiðastöð skrá 
upplýsingar um GPS-hnit upphafs og endastaðsetningar leigubifreiðar fyrir hverja elcna ferð aulc 
frelcari GPS-hnita um ferðina.

Noregur (Samkvæmt nýjum lögum sem hafa ekki öðlast gildi)

Fjöldatakmarkan ir

Lög hafa verið samþykkt sem munu almennt afnema fjöldatakmarkanir. Þó verður staðbundnum 
stjórnvöldum heimilt að setja á fjöldatakmarkanir í sveitarfélögum þar sem nauðsyn krefur skv. 
nánari reglum í reglugerð.

Skydda til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð

Ekki verður skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð.

Skilyrði til að mega starfa sem leigubifreiðastjórí

Til að fá leyfi til að alca leigubifreið skal umsælcjandi:

1. liafa staðist próf,

2. vera minnst 20 ára að aldri,

3. hafa svo gott orðspor að hann sé elclci óhæfur að mati lögreglu til að starfa sem bifreiðastjóri,

4. uppfylla heilsufarskröfur sem gerðar eru til ökumanna stærri bifreiða og;

5. hafa haft ökuskírteini til alcsturs fólksbifreiða í minnst tvö ár.



Umsækjendur sem ekki eru búsettir í EES-ríki skulu hafa haft búsetu í Noregi í minnst fjögur ár 
áður en heimilt er að gefa út leyfi til þeirra.

Skilyrði til að mega reka leigubifreið

Til að fá leyfí til að reka leigubifreið skal umsækjandi:

1. reka fyrirtæki í Noregi,

2. hafa gott orðspor,

3. hafa viðunandi ijárhagsstöðu og;

4. hafa viðunandi starfshæfni.

N ánar er kveðið á um skilyrði 2-4 í reglugerð.

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar telst skilyrði um gott orðspor ekki uppíyllt þegar handhafí leyfis 
eða umsækjandi um leyfi hefur verið dæmdur í rekstrarbann eða hefur verið dæmdur til refsingar fyrir 
alvarlegt Iögbrot.

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar telst skilyrði um viðunandi ijárhagsstöðu ckki vera uppfyllt þegar 
umsækjandi er með m eiriháttar útistandandi opinber ógreidd gjöld eða skatta sem komin eru á 
gjalddaga eða á í gjaldþrotaskiptum.

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar telst skilyrði um viðunandi starfshæfni uppfyllt hafi viðkomandi 
staðist sérstakt próf.

Sk)>lda til að hafa akstur að aðalatvimru

Ný reglugerð afnemur almenna skyldu til að hafa akstur að aðalatvinnu.

Lögbundið hámarksgjald

I Noregi eru eldci reglur sem kveða á um lögbundið hámarksgjald.

Slylda til að aka með gjaldmœli

Lög hafa verið samþykkt sem gera það að skyldu að skrá upplýsingar um staðsetningu leigubifreiðar 
skv. gervihnetti meðan á ekinni ferð stendur. Þá skal leigubifreið útbúin löggiltum gjaldmæli sem er 
sýnilegur frá farþegasæti. Heimilt er að veita undanþágu frá kröfunum í sérstökum tilvikum.

Svíþjóð

Fjöldatakmarkan ir

í Svíþjóð eru ekki takmarkanir á íjölda útgefínna leyfa til leigubifreiðaaksturs.

Skylda til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð

í Svíþjóð er ahnennt ekki skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Þó slcal leigubifreið vera tengd 
sérstakri bókhaldsskrifstofu (redovisningscentral). Rekstraraðilar leigubifreiða skulu senda 
bókhaldsskrifstofunum tiltekin gögn sem eru áframsend til skattayfn valda þegar þess er krafist.

Skilyrði til að mega starfa sem leigubifreiðastjóri

Til að fá leyfí til að aka leigubifreið skal umsækjandi:

1. hafa náð 21 árs aldri,

2. hafa haft almennt ökuréttindi til að aka fólksbifreið i minnst tvö ár eða hafa réttindi til að aka 
bifreið sem er gerð fyrir fleiri en 8 farþega auk ökumanns,

3. uppfylla heilbrigðiskröfur,

4. hafa viðeigandi starfshæfni, vera löghlýðinn og forsvaranlegt sé að hann starfi í faginu og;



5. hafa staðist sérstakt p ró f til aksturs leigubifeiða.

Skilyrði til cið mega reka leigubifreið

Til að fá leyfi til að reka leigubifreið skal umsækjandi:

Vera hæfur til að standa í leigubifreiðarekstri að teknu tilliti til starfshæfni, íjárhagsstöðu og góðs 
orðspors.

I viðeigandi starfshæfni felst að umsækjandi skal standast próf um:

1. regluverk,

2. stjórnun fyrirtækja og rekstri þeirra,

3. tæknileg atriði um ökutæki og flutning með ökutækjum og um;

4. umferðaröryggi.

I viðunandi fjárhagsstöðu felst viðkomandi skal hafa aðgang að nægu fjármagni til að geta stofnað og 
rekið fyrirtækið á viðunandi hátt. E f sérstakar ástæður mæla ekki með öðru telst umsækjandi hafa 
viðunandi ijárhagsstöðu e f  hann hefur yfir að ráða ijármagni sem nemur 100.000 SEK fyrir fyrsta 
ökutæki og 50.000 SEK fyrir hvert ökutæki umfram fyrsta ökutæki.

Við mat á skilyrði um gott orðspor skal líta til þess hvort umsækjandi sé löghlýðinn. Skilyrðið telst 
elíki uppfyllt e f viðkomandi hefur hlotið refsidóm fyrir:

1. alvariegt afbrot, þ.m.t. alvarlegt auðgunarbrot og;

2. alvarleg eða endurtekin brot gegn lögum eða reglum sem gilda um leigubifreiðar, eða um 
umferð og þá sérstaklega regluin um hvíldartíma, stærð og þyngd ökutækja, gerð og búnað 
ökutækja eða öðrum reglum um umferð eða umferðaröryggi eða umhverfisvernd, eða brot 
gegn vinnuréttarlegum reglum.

Sk)>lda til að hafa akstur að aðalatvinmi 
I Svíþjóð er ekki skylt að hafa akstur að aðalatvinnu.

Lögbundið hámarksgjald

I Svíþjóð eru ekki reglur um lögbundið hámarksgjald sem heimilt er að rukka fyrir 
leigubifreiðaþjónustu.

Skylt er að gefa upp samanburðarverð í glugga leigubifreiðar. Með samanburðarverði er átt við gjald 
að meðtöldum vsk. og öðrum gjöldum fyrir 10 km langa ferð sem tekur 10 m ínútur að aka.

Skylda til að aka með gjaldmœli

Almennt er skylt skv. ákvæðum reglugerðar að notast við gjaldmæli en þó er mögulegt að fá 
undanþágu frá kröfunni e f sérstakar ástæður mæla með.

Breytingar á sœnskri löggjöf

Rétt er að geta þess að í Svíþjóð hafa verið samþykkt lög sem öðlast gildi 1. janúar 2021 og gera 
breytingar á reglum sem gilda uin leigubifreiðar. Þannig mun m.a. möguleikinn á að fá undanþágu í 
einstökum tilvikum frá skyldu til að notast við gjaldmæli vera afnuminn. Þess í stað verður skylt að 
notast annaðhvort við gjaldmæli og vera tengdur bókhaldsskrifstofu eða þá notast við annarskonar 
samþykktan búnað og vera þá tengdur leigubifreiðastöð í stað bókhaldsskrifstofu.

Finnland

Fjöldatakmarkanir

í Finnlandi hafa íjöldatakmarkanir verið afnumdar.

Sk)>lda til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð



í Finnlandi er ekki skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð.

Skilyrði til að mega starfa sem leigubifreiðastjón 

Til að fá leyfi til að aka leigubifreið skal umsækjandi:

1. hafa haft gilt ökuskírteini. að minnsta kosti almenn til aksturs fólksbifreiðar, í minnst eitt ár,

2. uppfylla heilbrigðiskröfur sem gerðar eru til ökumanna stæ m  bifreiða,

3. hafa staðist p ró f til leigubifreiðaaksturs,

Þá má umsækjandi ekki hafa eftirfarandi brot á sakavottorði sem framin eru síðustu fimm ár fyrir 
umsókn:

1. tiltekin kynferðisbrot, mansal eða fíkniefnabrot,

2. tiltekin ofbeldisbrot, rán eða önnur tiltekin auðgunarbrot, hylmingu eða peningaþvætti
og;

3. tiltekin gróf umferðarlagabrot, ölvunarakstur eða tiltekin brot sem varða 
fjármunamisferli.

Þá má umsækjanda ekki hafa verið gert að greiða sekt fyrir hluta brotanna sem talin eru upp hér að 
framan, jafnvel þó brot komi ekki fram á sakavottorði.

Skilyrði til að mega reka leigubifreið

Þeir sem hafa leyfi til reksturs leigubifreiða skulu útnefna aðila sem skal vera ábyrgur fyrir því að 
rekstur sé í samræmi við lög og reglur (Trafikansvarig).

Til að fá leyfi til að reka leigubifreið skal umsækjandi:

1. vera lögráða,

2. hafa gott orðspor,

3. hafa ekki þurft að sæta afturköllun leyfis árið fyrir umsókn,

4. ekki hafa orðið gjaldþrota tvö ár fyrir umsókn vegna starfa í atvinnugrein þar sem leyfis til 
fólks- eða farmflutninga er krafist. Þá má fyrirtæki sem umsækjandi hefur ákvörðunarvald 
yfír og getið er í 4. gr. 2. kafla várdepappersmarknadslagen (lög um markaðsöryggi) ekki hafa 
orðið gjaldþrota síðustu tvö ár fyrir umsókn,

5. ekki hafa vanrækt greiðslu skatta, lífeyris, slysa- eða atvinnutrygginga, tollgjalda eða hafa 
aðrar nánar tilgreindar útistandandi skuldir sem hafa áhrif á greiðslugetu,

6. ekki sæta rekstrarbanni,

7. ekki hafa hlotið dóm fyrir að hafa vanrækt að greiða vinnuréttarleg gjöld og;

8. ekki vera, vegna atriða sem nefnd eru í tl. 3-7 eða vegna sambærilegra atriða, óhæfur til að 
sinna leyfísskyldum flutningarekstri.

Þegar umsækjandi er lögaðili skal hann:

1. hafa gott orðspor,

2. ekki hafa þurft að sæta afturköllun leyfís árið fyrir umsókn,

3. ekki hafa orðið gjaldþrota tvö ár fyrir umsólcn vegna starfa í atvinnugrein þar sem leyfís til 
fólks- eða farmflutninga er krafíst og ekki rná vera þannig statt um einstakling tengdan 
lögaðilanum sem segir í 2. gr. lagen om Enheten för ntredning av grá ekonomi (lög um 
rannsókn grárrar starfsemi) eða að fyrirtæki sem fjallað er um í 4. gr. 2. kafla 
várdepappersmarknadslagen (lög um markaðsöryggi) sé undir ákvörðunarvaldi umsækjanda



eða einstaklingi tengdum umsækjanda hafí orðið gjaldþrota síðustu tvö ár,

4. eldd liafa vanrækt greiðslu skatta, lífeyris, slysa- eða atvinnutrygginga, tollgjalda eða hafa
aðrar nánar tilgreindar útistandandi skuldir sem hafa áhrif á greiðslugetu,

5. eldci hafa forstjóra eða stjórnannann sem sætir rekstrarbanni,

6. ekki hafa hlotið dóm fyrir að hafa vanrækt að greiða vinnuréttarleg gjöld og;

7. ekki vera, vegna atriða sem nefnd eru í tl. 2-6 eða vegna sambærilegra atriða, óhæfur til að
sinna leyfisskyldum flutningarekstri.

Sky’ldci til að hafa akstur að aðalahnmm

I Finnlandi er ekki skylt að hafa akstur að aðalatvinnu.

Lögbundið hámarksgjald

I Finnlandi eru elcki reglur um lögbundið hámarksgjald.

Skydda til að aka með gjaldmœli 

I Finnlandi er ekki skylt að aka með gjaldmæli.

Island

Fjöldatakmarkan ir

Fjöldi atvinnuleyfa á takmörkunarsvæðum er ákveðinn með reglugerð.

Sk)’Ida til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð

Leigubifreiðastjórum á takmörkunarsvæðum er skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð.

Skilyrði til að mega starfa sem forfallabílstjóri

Til að fá leyfi til að mega starfa sem forfallabílstjóri skal umsækjandi:

1. hafa fullnægjandi ökuréttindi og tilskilin námslceið,

2. ekki hafa verið dæmdur til refsivistar eða framið alvarlegt eða ítrekað brot á lögum og 
reglugerðum sem um starfsgreinina gilda. Hafi brot verið smávægilegt eða langt er um liðið 
frá því að brot var framið getur umsækjandi þó fengið leyfi,

3. almennt vera 70 ára eða yngri.

Skilyrði til að mega starfa sem leigubifreiðastjóri og reka leigubifreið 

Til að fá leyfi til aksturs og reksturs leigubifreiðar skal umsækjandi:

1. hafa fullnægjandi ökuréttindi og tilskilin námskeið,

2. vera skráður eigandi eða fyrsti umráðabifreiðar fólksbifreiðar,

3. almennt slcal stunda leigubifreiðaakstur að aðalatvinnu,

4. ekki hafa verið dæmdur til refsivistar eða framið alvarlegt eða ítrekað brot á lögum og 
reglugerðum sem um starfsgreinina gilda. Hafi brot verið smávægilegt eða langt er um liðið 
frá því að brot var framið getur umsækjandi þó fengið leyfi,

5. vera fjár síns ráðandi,

6. almennt vera 70 ára eða yngri.

Skylda til að hafa akstur að aðalatvinmi

Leigubifreiðastjórar skulu almennt hafa leigubifreiðaakstur að aðalatvinnu. Heimilt er að víkja frá því 
á svæðuin þar sem íbúar eru færri en 10.000. Þá iná veita undanþágur frá skyldunni vegna orlofs,



veikinda eða annarra forfalla, vaktaskipta á álagstímum og vegna viðgerðar eða endurnýjunar á 
bifreið.

Lögbimdið hámarksgjald

Á íslandi er verðlagning leigubifreiðaþjónustu frjáls.

Skylda til að aka með gjaldmœli

Á íslandi skulu allar leigubifreiðar búnar löggiltum gjaldmæli.




