
Nefndarsvið Alþingis
b.t. umhverfis- og samgöngunefndar
Austurstræti 8-10
101 Reykjavík

Kópavogi 2. Júní 2022

Efni: Umsögn við frumvarp laga um leigubifreiðaakstur - 470. mál

Tildrög
Fyrirliggjandi lagafrumvarp byggir á vinnu starfshóps sem skilaði tillögum til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins í mars 2018. Seinna var frumvarpið tvívegis birt í samráðsgátt milli þess sem það tók 
nokkrum breytingum. Frumvarpið hefur tvívegis ekki hlotið framgang og er nú endurflutt í annað sinn.

Ný löggjöf um leigubifreiðaakstur afnemur fyrirkomulag sem ljóst þykir að brjóti gegn ákvæðum EES samningsins er 
tekur til atvinnufrelsis en ESA hefur boðið samningsbrotamál á hendur Íslandi í bréfi til sveita- og 
samgöngumálaráðuneytisins dags. 20 janúar 2021. Þar ber hæst fjöldatakmörkun á atvinnuleyfum, 
takmörkunarsvæðum, banni við framsali leyfa o.s. frv.

Órökstuddar aðgangshindranir
Frumvarpið sem hér er lagt fram er enn fast í fjötrum þess kerfis sem ekki þykir lengur verjandi. Í fyrirliggjandi 
umsögnum um frumvarpið er skrefum til afnáms takmarkana í leigubifreiðaakstri víða fagnað. Það má sjálfsagt taka 
undir fögnuðinn en undirrituðum þykir vert að vekja athygli nefndarinnar að í frumvarpinu eymir af 
aðgangshindrunum sem hvergi eru réttlættar. Hvorki í skýrslu starfshóps, umsögnum hagsmunaaðila um frumvarpið 
eða í greinargerð þess.

Hér sérstaklega átt við 6 töl. 2. mgr. 6. gr. en í 4. mgr. töluliðarinns segir að: „Rekstrarleyfi samkvæmt ákvæði þessu 
verða eingöngu veitt einstaklingum. Engum má veita fleiri en eitt rekstrarleyfi”.

Það er með öllu óljóst hver tilgangur ákvæðisins er eða hvað réttlætir þá gríðarlegu aðgangshindrun sem í því felst. 
Ekki er að finna samskonar takmörkun í öðrum farþegaflutningum eða sambærilegri þjónustustarfsemi sem lítur að 
akstri. Stærðarhagkvæmni er með þessu útilokuð með öllu sem ekki endurheimt með leigubílastöðvum skv. 12. gr. Í 
dæmaskyni er ekki heimilt skv. frumvarpinu að fyrirtæki afli sér 10 leyfi fyrir rafmagnsbíla og ráði 8 bílstjóra þar sem 
tveir bílar eru til reiðu í hleðslu. Þá er fyrirtækjum sem þegar reka farþegaflutninga gert ókleift að bjóða nú 
leigubifreiðaakstur.

Samtök leigubifreiðastjóra hefur, allt frá því að drög að frumvarpinu leit dagsins ljós verið tíðrætt um mikilvægi öryggi 
farþega og mikilvægi þess að „hver sem er“ geti ekki hafið leigubifreiðaakstur. Ekki verður betur séð en fagmennsku 
í greininni sé best borgið með tilkomu sérhæfðra fyrirtækja sem sérhæfa sig í hvers kyns farþegaflutningum. Skv. 
frumvarpinu er það bannað.
Lagt er til að 4. mgr. 6. töl. 2. mgr. 6.gr. frumvarpsins verði felld út.



Viðeigandi starfshæfni
Skilyrði atvinnu- og rekstrarleyfis skv. frumvarpinu er bundið því að umsækjendur hafi viðeigandi starfshæfni. Sú 
starfshæfni skal ákveðin í reglugerð. Í skýrslu OECD sem framkvæmdi samkeppnismat hér á landi eru fjallað um 
viðeigandi starfshæfni og hvernig hún er tryggð skv. núgildandi lögum. Megin niðurstöður OECD er að megin hluti 
þess námskeiðs sem nú er áskilið til þess að öðlast atvinnuréttindi eru ekki í tengslum við yfirlýst markmið 
námskeiðanna þ.e. öryggi farþegar og gæði þjónustu. Sérstaklega er nefnt í þessu sambandi efnistök námskeiðsins 
sem líta að sköttum, bókhaldi, viðskiptafræði og fagmennsku. Eflaust gæti efnið verið hagnýtt en ekki eru gerðar 
sambærilegar kröfur í öðrum atvinnurekstri.
Lagt er til að viðeigandi starfshæfni í 1. töl 2. mgr. 5. gr. og 2. töl. 2. mgr. 6. gr. verði bundin við þætti er líta að 
öryggi farþega.

Fyrirséð óvissa um lögskýringu
Í 9. gr frumvarpsins er kveðið á um skyldu og undanþágu frá löggildum gjaldmælum. Undanþága er veitt gegn því að 
fyrir liggi umsamið heildargjald þegar ferð er seld og rekstrarleyfishafi eða eftir atvikum atvinnuleyfishafi beri 
sönnunarbyrgði um að komist hafi á samningur um heildargjald.
Í fyrsta lagi skýtur skökku við að atvinnuleyfishafi beri sönnunarbyrgði á því að efni samnings sem gerður er. Í 
vinnuréttarlegu tilliti eru starfsmenn almennt ekki gerðir ábyrgir fyrir samningum sem þeir gera í starfi sínu. Athygli 
nefndarinnar er vakin á þessu.

Í öðru lagi er verulegur vafi á því hvað felst í fyrir fram umsömdu heildargjaldi áður en ferð hefst. Í greinargerð um 9. 
gr. segir að „Þær kröfur sem gerðar eru í 3. og 4. mgr. eru til verndar neytendum. Mikilvægt er að neytendur geti 
ávallt gert sér nokkuð ljósa mynd af því hvaðferð muni kosta þegar þeir hyggjast nýta sér þjónustu leigubfreiða“.

Tæknilausnirnar sem farveitur víða um heim notast við, kalla á að ný lög um leigubifreiðaakstur séu kýrskýr um hvort 
heimilt sé að semja um forsendur gjaldtöku fyrir fram þannig að „ neytendur geti ávallt gert sér nokkuð ljósa mynd 
af þvíhvaðferð muni kosta“. Undanþáguákvæði eru jafnan túlkuð þröngt og eru almennt ekki látin ná til atvika sem 
falla utan orðanna hljóðan. Taka þarf af allan vafa að undanþágan frá löggildum gjaldmælum feli í sér að heimilt sé 
að semja um viðmiðunarverð sem geti tekið breytingum sem byggist á fyrir fram ákveðnum forsendum, t.d. 
ófyrirséðum töfum. Slíkt ákvæði myndi ekki með neinum hætti draga úr neytendavernd samanborið við núverandi 
löggjöf.
Skorað er á nefndina að hnykkja á orðalagi undanþágu ákvæðis 2.mgr. 9 .gr.

Skynsamar kröfur án óþarfi, íþyngjandi hindrana
Markmið laganna í 1. gr. um að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubílaþjónustu fyrir 
neytendur á Íslandi verður best tryggt með því að það verði eins auðvelt og hugsast getur að verða sér út um réttindi 
til þess að keyra leigubifreið án þess að það komi niður á öryggi farþega. Ofangreind atriði eru sérstaklega dregin 
fram þar sem þær hindranir sem þær skapa verða ekki réttlættar með hliðsjón af yfirlýstu markmiði.
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