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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um leigubifreiðaakstur 167. mál, lagafrumvarp

1. Inngangur

Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði (SVEIT) sendir inn umsögn um ofangreint frumvarp, 167. mál, 
lagafrumvarp. 153. löggjafarþing 2022-2023, vegna slæmrar stöðu í samgöngumálum sem varða 
samkeppnishæfni greinarinnar og öryggismál almennings.

SVEIT vill taka skýrt fram að samtökin fagna markmiðum frumvarpsins að opna leigubílamarkað til 
hagsbóta neytenda, frekara frjálsræðis bílstjóra og auka atvinnutækifæri fjölbreyttra hópa.

Sú staða sem uppi er á leigubílamarkaði er, því miður, óviðunandi. Þegar eftirspurn ræður ekki 
framboði og neytendur geta illa nýtt eða reitt sig á leigubílaþjónustu þegar þeir þurfa á slíkri þjónustu 
að halda er tímabært að endurskoða leikreglur. Neytendur dagsins í dag leita eftir skilvirkri og 
nútímalegri þjónustu sem er örugg, hagkvæm og áreiðanleg.

Ástandið sem skapast hefur eftir heimsfaraldur kórónuveiru hefur leitt af sér óviðunandi þjónustustig 
við íbúa og ferðamenn, skapar hávaða sem raskar ró íbúa, ýtir undir ofbeldi og hefur slæm áhrif á 
samkeppnishæfni. Þar sem framboð takmarkar aðgengi og fráflæði viðskiptavina og starfsmanna 
fyrirtækja á veitingamarkaði. Það sem er kannski alvarlegra er að ástandið hefur þannig skapað 
aðstæður sem geta leitt til ölvunaraksturs og ólöglegrar starfsemi á leigubílamarkaðnum.

Rannsóknir, hér á landi og erlendis, sýna fram á að skortur á framboði leigubíla og 
almenningssamgangna á svæði sem blómleg skemmtana-og veitingaþjónusta fer fram getur verið 
áhrifaþáttur þegar kemur að akstri undir áhrifum áfengis. Slíkar aðstæður hafa áhrif á ákvarðanatöku 
einstaklinga, annars löghlýðnir einstaklingar eiga til að taka rangar ákvarðanir þegar ekki er hægt að 
koma sér til síns heima eftir að hafa neytt áfengis. Auk þess hlýtur það að vera áhyggjuefni og 
öryggismál almennings að slysum á rafmagnshlaupahjólum eða rafskútum séu að færast í aukana. Þar 
segir lögregla og aðrir eftirlitsaðilar að ölvun komi oftar en ekki við sögu, sérstaklega við alvarleg slys. 
Tíðni ölvunaraksturs hefur aukist á þessu ári miðað við upplýsingar frá lögreglu, sem rekja má að 
einhverju leyti til framboðsskorts leigubíla.

Hvað varðar samkeppnishæfni kráa, veitinga- og skemmtistaða eru samgöngur bæði öryggis- og 
lykilatriði, bæði fyrir starfsmenn og ekki síst viðskiptavini. Á kvöldin og um helgar er framboð leigubíla 
óásættanlegt, sérstaklega þar sem engar almenningssamgöngur eru í boði, þar af leiðandi leggja 
viðskiptavinir síður leið sína á krár, veitinga- eða skemmtistaði þar sem mikill vandi er að komast 
þangað og skila sér heim.



2. II. Kafli - Atvinnuleyfi 5.gr. & Rekstrarleyfi 6.gr.

SVEIT telur að skilyrði leyfisveitinga séu of umfangsmikil og þau standi Í vegi fyrir frekari nýliðun Í stað 
þess að hvetja til hennar, sama má segja um hvata til að taka leigubílaakstur upp sem hlutastarf.

Skilyrði atvinnuleyfa eru ekki í samræmi við þann skort á framboði sem neytendur standa frammi fyrir. 
Eins og fram hefur komið í inngangi umsagnar eru aðdráttarafl, samkeppnishæfni, lífsgæði og öryggi 
undir.

Hagsmunasamtök á Íslandi hafa gagnrýnt núverandi námskeiðisfyrirkomulag auk þess sem 
samkeppnisúttekt OECD benti á að fyrirkomulagið sé of dýrt, of langt og óhnitmiðað og feli jafnvel í 
sér mismunun í garð þeirra sem hafa íslensku ekki að móðurmáli.

Vissulega þarf skýrar reglur og skilyrði til að tryggja öryggi en þær leikreglur mega ekki vera óraunhæfar 
og fráhrindandi. Slíkar girðingar geta leitt til þess að ólöglegt, óskilvirkt og óviðunandi rekstrarumhverfi 
haldi velli.

Þrátt fyrir fjölgun leyfa virðist það ekki skila sér í auknu framboði. Eftirspurn leigubíla, sérstaklega á 
kvöldin og um helgar, er langt umfram framboð. Liggur því fyrir að horfa þarf til annarra leiða varðandi 
leigubílarekstur og leyfisveitingar. Tími er til kominn að færa leigubílarekstur í nútímalegt horf.

3. IV Kafli - Eftirlit

IV Kafli frumvarpsins sem snýr að eftirliti verður að teljast íþyngjandi og líkur eru á því að slík ákvæði 
komi til með að renna stoðum undir óbreytt markaðsumhverfi. Há inngönguskilyrði eru nú þegar til að 
komast inn í greinina. Ef markmið frumvarps er að stuðla að opnari leigubílamarkaði, virkri samkeppni 
og stöðugu framboði þarf að veita þeim sem starfa þar aukið svigrúm og frelsi í starfi.

4. Samantekt

SVEIT undirstrikar mikilvægi leigubílaþjónustu og að þjónustan verið færð í nútímalegri búning 
með það markmið að efla nýliðun, bæta þjónustu og auka framboð. Það er hreinlega öryggismál 
að stöðugt framboð leigubíla sé tryggt og samkeppnishæfu rekstrarumhverfi verið komið á.
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