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Efni: Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur - 153. löggjafarþing

Hér á eftir er að finna stuttan samanburð á frumvarpi til laga um leigubifreiðaakstur, gildandi 
regluverki í Noregi um leigubifreiðar og gildandi regluverki á Íslandi um leigubifreiðar. Umfjöllunin 
snýr að skyldu til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð, skilyrðum til að reka leigubifreið, skilyrðum 
til að aka leigubifreið, fjöldatakmörkunum á útgefnum. leyfum, skyldu til að hafa leiguakstur að 
aðalatvinnu, skyldu til að notast við gjaldmæli og skyldu til að auðkenna leigubifreiðar sem slíkar. 
Minnisblaðið er ritað að beiðni umhverfis- og samgöngunefndar.

Noregur
Um leigubifreiðaakstur í Noregi gilda fyrst og fremst Lov om yrkestransport med motorvogn og 
fartoy (yrkestransportlova) - LOV-2002-06-21-45 og Forskrift om yrkestransport med motorvogn og 
fartoy (yrkestransportforskriften) - FOR-2003-03-26-401

Skylda til að hafa afgreiðslu á leigubfreiðastöð 
Ekki er skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð.

Skilyrði til að reka leigubfreið
Til að fá útgefið leyfi til að reka leigubifreið í Noregi skal umsækjandi um leyfi:
1. reka fyrirtæki í Noregi,
2. hafa gott orðspor og;
3. hafa viðunandi fjárhagsstöðu

Skilyrði til að aka leigubfreið
Til að fá útgefið leyfi til að aka leigubifreið skal umsækjandi:
1. hafa staðist próf,
2. vera minnst 20 ára að aldri,
3. hafa svo gott orðspor að hann sé ekki 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 aksturs fólksbifreiða í minnst tvö ár.
Umsækjendur sem ekki eru ríkisborgarar í eða búsettir í EES-ríki skulu hafa haft búsetu í Noregi í 
minnst fjögur ár áður en heimilt er að gefa út leyfi til þeirra.

Fjöldatakmarkanir
Í Noregi eru ekki í gildi almennar fjöldatakmarkanir á útgefnum leyfum til reksturs leigubifreiða. Þó 
er staðbundnum stjórnvöldum heimilt að setja á fjöldatakmarkanir í sveitarfélögum þar sem nauðsyn 
krefur skv. nánari reglum í reglugerð. Ekki er heimilt að takmarka fjölda útgefinna leyfa í 
sveitarfélögum þar sem búa fleiri en 20.000 íbúar og íbúaþéttleiki er 80 íbúar á km2 eða meiri.

Skylda til að hafa starfið að aðalatvinnu
Ekki er skylt að hafa akstur að aðalatvinnu.



Skylda til að notast við gjaldmæli
Leigubifreið skal útbúin löggiltum gjaldmæli sem er sýnilegur frá farþegasæti. Heimilt er að veita 
undanþágu frá kröfunum í sérstökum tilvikum.
Skylda til að auðkenna leigubifreiðar sem slíkar
Skylt er að auðkenna leigubifreið á báðum. hliðum bifreiðarinnar með leyfisnúmeri. Heimilt er að búa 
leigubifreið þakljósi þar sem letrað er orðið TAXI ásamt leyfisnúmeri en það er ekki skylt. Heimilt er 
víkja frá kröfunum í sérstökum tilvikum.

Ísland - Gildandi réttur
Um leigubifreiðaakstur gilda lög um leigubifreiðar nr. 134/2001 og reglugerð um leigubifreiðar nr. 
397/2003.

Skylda til að hafa afgreiðslu á leigub.freiðastöð
Allar leigubifreiðar á takmörkunarsvæði skulu hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð sem fengið hefur 
starfsleyfi Samgöngustofu.

Skilyrði til að reka leigubfreið
Atvinnuleyfi sem er útgefið af Samgöngustofu er almennt skilyrði þess að viðkomandi sé heimilt að 
taka að sér eða stunda leigubifreiðaakstur.
Til að fá útgefið slíkt leyfi skal umsækjandi:
1. Hafa fullnægjandi starfshæfni, þ.m.t. fullnægjandi ökuréttindi og tilskilin námskeið sem nánar er 

fjallað um í reglugerð.
2. Vera skráður eigandi fólksbifreiðar, þ.e. atvinnuleyfishafi skal vera skráður eigandi bifreiðar eða 

skráður fyrsti umráðamaður samkvæmt samningi við löggilt kaupleigu- eða rekstrarleigufyrirtæki.
3. Stunda leigubifreiðaakstur að aðalatvinnu (Skv. 9. gr. má víkja frá þessu skilyrði á svæðum þar 

sem íbúar eru færri en 10.000).
4. Hafa ekki verið dæmdur til refsivistar eða framið alvarlegt eða ítrekað brot á lögum og 

reglugerðum sem um starfsemina gilda. Hafi brot verið smávægilegt eða langt er liðið frá því að 
brot var framið getur umsækjandi þó öðlast leyfi samkvæmt lögunum.

5. Vera fjár síns ráðandi.
6. Vera 70 ára eða yngri (Þó er heimilt að framlengja atvinnuleyfi til eins árs í senn þar til leyfishafi 

nær 76 ára aldri ef hann telst hæfur til að stunda leigubifreiðaakstur).

Skilyrði til að aka leigubfreið
Samgöngustofa gefur út leyfi til forfallabílstjóra. Forfallabílstjóri skal uppfylla skilyrði 1., 4. og 6. 
tölul. sem er að finna í umfjöllun um atvinnuleyfi hér að framan. Auk atvinnuleyfishafa er 
forfallabílstjórum heimilt að aka leigubifreið.

Fjöldatakmarkanir
Ráðherra setur í reglugerð, að fengnum tillögum Samgöngustofu, reglur um fjölda leigubifreiða á 
ákveðnum svæðum að fenginni umsögn viðkomandi sveitarstjórna, héraðsnefnda og félaga 
leigubifreiðastjóra. Fjöldatakmarkanir eru í gildi á eftirfarandi þremur svæðum:
I. Reykjavík, Kópavogsbæ, Hafnarfjarðarkaupstað, Garðabæ, Seltjarnarnesbæ, Mosfellsbæ, 
Reykjanesbæ, Grindavíkurbæ, Sveitarfélaginu Vogum og Suðurnesjabæ.
II. Akureyri.
III. Árborg.

Skylda til að hafa starfið að aðalatvinnu
Atvinnuleyfishafi skal hafa leigubifreiðaakstur að aðalatvinnu. Þó má víkja frá því skilyrði á svæðum 
þar sem íbúar eru færri en 10.000.

Skylda til að notast við gjaldmæli
Löggiltir gjaldmælar skulu vera í öllum leigubifreiðum.



Skylda til að auðkenna leigub.freiðar sem slíkar
Ákvæði um auðkenni leigubifreiða er að finna í reglugerð nr. 397/2003. Leigubifreiðar skulu 
auðkenndar með þakljósi skv. ákvæðum reglugerðar um gerð og búnað ökutækja. Þá skal leigubifreið 
sem ekur frá leigubifreiðastöð auðkennd með merki stöðvarinnar og stöðvarnúmeri.

Frumvarp til laga um leigubifreiðaakstur
Skylda til að hafa afgreiðslu á leigub.freiðastöð
Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. frumvarpsins skal rekstrarleyfi hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð sem 
fengið hefur starfsleyfi hjá Samgöngustofu. Þó er rekstrarleyfishafa heimilt skv. 2. málsl. 1. mgr. 7. 
gr. að reka leigubifreiðastöð án starfsleyfis þar sem ein leigubifreið sem hann er skráður eigandi eða 
umráðamaður að hefur afgreiðslu.

Skilyrði til að reka leigub.freið
Í 6. gr. frumvarpsins er fjallað um rekstrarleyfi en skv. 1. mgr. skal hver sá sem stundar rekstur 
leigubifreiðar hafa til þess rekstrarleyfi.
Í 2. mgr. 6. gr. er íjallað um skilyrði fyrir rekstrarleyfi. Til að fá útgefið rekstrarleyfi skal 
umsækjandi:
1. Hafa lögheimili innan Evrópska efnahagssvæðisins.
2. Hafa viðeigandi starfshæfni eins og nánar skal kveðið á um í reglugerð. Í viðeigandi starfshæfni 

felst að viðkomandi hafi fullnægjandi ökuréttindi, hafi setið tilskilin námskeið um 
leigubifreiðaakstur, rekstur, bókhald, skattskil o.fl. og staðist próf.

3. Hafa gott orðspor. Við mat á orðspori ber að líta til þess hvort viðkomandi hafi gerst sekur um 
refsiverða háttsemi sem gefur tilefni til að draga í efa hæfni hans til að starfa sem 
leigubifreiðastjóri eða sem gefur til kynna að viðkomandi njóti ekki nauðsynlegs trausts til að 
geta gegnt starfanum. Hafi brot verið smávægilegt eða fimm ár liðin frá uppkvaðningu dóms eða 
frá viðurlagaákvörðun er heimilt að veita leyfi. Hafi brot verið stórfellt og varðað XXIII. kafla 
almennra hegningarlaga skal ekki veita leyfi fyrr en að tíu árum liðnum frá uppkvaðningu dóms. 
Hafi brotið varðað við XXII. kafla almennra hegningarlaga skal ekki veita leyfi. Samgöngustofu 
er heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá um það hvort umsækjandi hafi gerst sekur um refsiverða 
háttsemi. Ráðherra er heimilt í reglugerð kveða á um að tiltekin brot eða tilteknir brotaflokkar 
skuli ekki hafa áhrif á mat á góðu orðspori.

4. Vera fjár síns ráðandi og ekki í vanskilum við opinbera aðila vegna opinberra gjalda.
5. Hafa náð 21 árs aldri og haft ökuréttindi fyrir B-flokk í minnst þrjú ár.
6. Vera einn skráður eigandi eða umráðamaður fólksbifreiðar sem skráð er hér á landi, tryggð 

viðeigandi ökutækjatryggingu og viðkomandi hyggst nýta til reksturs leigubifreiðar.

Skilyrði til að aka leigubifreið
Rekstrarleyfishöfum er heimilt að aka leigubifreið. Auk rekstrarleyfishafa er atvinnuleyfishöfum 
heimilt að aka leigubifreið en atvinnuleyfi veitir leyfi til að stunda leigubifreiðaakstur með 
fólksbifreið sem er í eigu eða undir umráðum rekstrarleyfishafa.
Í 2. mgr. 5. gr. er fjallað um skilyrði fyrir atvinnuleyfi. Til að fá útgefið atvinnuleyfi skal umsækjandi:
1. Hafa viðeigandi starfshæfni eins og nánar skal kveðið á um í reglugerð. Í viðeigandi starfshæfni 

felst að viðkomandi hafi fullnægjandi ökuréttindi, hafi setið tilskilin námskeið um 
leigubifreiðaakstur og staðist próf.

2. Hafa gott orðspor. Við mat á orðspori ber að líta til þess hvort viðkomandi hafi gerst sekur um 
refsiverða háttsemi sem gefur tilefni til að draga í efa hæfni hans til að starfa sem 
leigubifreiðastjóri eða sem gefur til kynna að viðkomandi njóti ekki nauðsynlegs trausts til að 
geta gegnt starfanum. Hafi brot verið smávægilegt eða fimm ár liðin frá uppkvaðningu dóms eða 
frá viðurlagaákvörðun er heimilt að veita leyfi. Hafi brot verið stórfellt og varðað við XXIII. kafla 
almennra hegningarlaga skal ekki veita leyfi fyrr en að tíu árum liðnum frá uppkvaðningu dóms. 
Hafi brotið varðað við XXII. kafla almennra hegningarlaga skal ekki veita leyfi. Samgöngustofu 
er heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá um það hvort umsækjandi hafi gerst sekur um refsiverða 



háttsemi. Ráðherra er heimilt í reglugerð að kveða á um að tiltekin brot eða tilteknir brotaflokkar 
skuli ekki hafa áhrif á mat á góðu orðspori.

3. Hafa náð 21 árs aldri og haft ökuréttindi fyrir B-flokk í minnst þrjú ár.

Fjöldatakmarkanir
Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir takmörkunum á íjölda leyfa sem heimilt er að gefa út.

Skylda til að hafa starfið að aðalatvinnu
Í frumvarpinu er ekki gert að skilyrði fyrir útgáfu leyfa að rekstur eða akstur leigubifreiða sé 
aðalatvinna leyfishafa.

Skylda til að notast við gjaldmæli
Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. skulu löggiltir gjaldmælar vera í öllum leigubifreiðum sem seldar eru á leigu 
fyrir gjald sem. tekur mið af ekinni vegalengd eða þeim tíma sem ferðin tekur. Samkvæmt 2. mgr. 9. 
gr. er heimilt að aka án gjaldmælis þegar ferð er seld fyrir fyrirframumsamið áætlað eða endanlegt 
heildargjald en rekstrarleyfishafi eða eftir atvikum atvinnuleyfishafi ber sönnunarbyrði um að komist 
hafi á samningur um heildargjald vegna ferðar áður en hún hófst.

Skylda til að auðkenna leigub.freiðar sem slíkar
Samkvæmt 11. gr. frumvarpsins skal leigubifreið ávallt auðkennd skilmerkilega þannig að ekki sé 
vafi á að um leigubifreið sé að ræða og skulu leigubifreiðastjórar við leiguakstur ávallt hafa sýnilegt í 
bifreiðinni leyfisskírteini útgefið af Samgöngustofu til sönnunar á því að þeir hafi atvinnuleyfi eða 
rekstrarleyfi. Ráðherra mælir nánar fyrir um auðkenningu leigubifreiða í reglugerð.


