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Reykjavík, 2. júní 2022
Tilvísun: Frumvarp um leigubifreiðaakstur

Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp um leigubifreiðaakstur

Orkustofnun gerir athugasemd við greinargerð um frumvarpið þar sem segir;

„ Í frumvarpi þessu er ekki lagt til að það verði gert að skilyrði fyrir útgáfu atvinnuleyfis eða rekstrarleyfis að við 
leiguakstur sé notast við vistvænt ökutæki. Svo íþyngjandi skilyrði þykja ekki nauðsynleg en vænlegra væri að 
auka hvata til notkunar vistvænna leigubifreiða. Hægt er að finna hvötum til notkunar vistvænna bifreiða til 
leiguaksturs betri stað í annarri löggjöf en þeirri sem setur starfsemi leigubifreiða ramma og ber þá helst að 
nefna þá lagabálka sem fjalla um skattskyldu, tolla og vörugjöld."

Orkustofnun telur að í ljósi stefnu stjórnvalda um orkuskipti og kolefnishlutleysi, en ekki síst vegna 
skuldbindinga varðandi loftslagsmál að endurskoða þurfi skilyrði varðandi ný leyfi og binda þau við 
notkun nýorkubíla. Vegasamgöngur eru stærsti losunarþáttur gróðurhúslofttegunda á beinni ábyrgð 
stjórnvalda og skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum kalla á afar hröð orkuskipti. Nú þegar er 
nokkur fjöldi leigubifreiða í flokki nýorkubíla sem sýnir að notkun þeirra er vel möguleg. Úrval slíkra 
bíla, fjölbreytileiki og rekstrarhæfni er orðin slíkur að varla er hægt að tala um íþyngjandi skilyrði að 
glæný leyfi séu háð nýorku kröfum. Flestar bifreiðar sem skráðar eru frá og með deginum í dag munu 
vera áfram í íslenska bifreiðaflotanum árið 2030 þegar Parísarsáttmálinn verður gerður upp. Það er 
því afar mikilvægt að nýta allar mögulegar leiðir til umbreyta bifreiðaflota landsins, ekki síst í 
bifreiðum sem keyra hvað mest.

Árið 2021 var úrval bifreiðategunda í heiminum sem hægt er að stinga samband 450 og mun fjölga 
umtalsvert á komandi árum. Heimild: iea.org. Uppbygging innviða er einnig á góðu skriði og 
hleðslumöguleikar sífellt að aukast. Orkustofnun telur því að skilyrðing leyfa með kröfu um orkuskipti 
sé ekki íþyngjandi fyrir útgáfu nýrra leyfa og með því að sleppa slíkum skilyrðum fari mikilvægt 
tækifæri til orkuskipta forgörðum.
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