
sþ. 485. Nefndarálit [164. mál]
um till. til þál. um breytingu á þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1979-82.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd klofnaði i afstöðu til tillögu um breytingu á gildandi veg-
áætlun fyrir árið 1980 á þskj. 348. Undirritaðir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins i nefnd-
inni eru algerlega andvigir þeirri skattlagningu á notkun bifreiða sem ríkisstjórnin
og stuðningsmenn hennar á Alþingi hafa knúið fram samtímis þeim niðurskurði á
vegaframkvæmdum, sem þessi tillaga um breytingu á gildandi vegáætlun hefur í för
með sér. Skv. upplýsingum Vegagerðar ríkisins felur tillagan í sér 4.5 milljarða
króna niðurskurð á raungildi heildarfjárveitinga til vegamála miðað við gildandi
vegáætlun. Samtímis þvi hefur skattlagning á bensín verið aukin svo gífurlega að
óvíða er að finna dæmi slíkra skattálaga meðal þjóða heims.

Nokkur höfuðatriði þeirrar öfugþróunar, sem átt hefur sér stað í skattlagningu á
umferðina og framlögum til vegamála síðan sjálfstæðismenn fóru með ríkisfjár-
málin 1978, eru þessi:
1. Engin einasta króna af 10 milljarða króna skattahækkun á bensín umfram verð-

lagsbreytingar, sem orðið hafa síðan 1978, fer til vegaframkvæmda. Þvert á
móti hefur raungildi markaðra tekjustofna og beinna eða óbeinna framlaga
ríkissjóðs til vegamála minnkað nálægt 1 milljarði í fyrra og á þessu ári, ef
þessi tillaga verður samþykkt.

2. A yfirstandandi ári kæmi 4050 millj. kr. hærri fjárhæð til vegaframkvæmda af
bensinsköttum en þessi tillaga gerir ráð fyrir skv. útreikningum Vegagerðar
ríkisins, ef sama hlutfall þessara skatta gengi til vegaframkvæmda og raun varð
á 1978. (Sjá fskj. IV).

3. Bein framlög úr ríkissjóði að meðtöldum afborgunum og vöxtum af lánum til
vegagerðar væru skv. útreikningum Vegagerðarinnar og fjárlaga- og hagsýslu-
stofnunar 2810 millj. kr. hærri að raungildi en tillagan gerir ráð fyrir miðað
við framlögin 1978. (Sjá fskj. III og IV).

4. Ríkisframlög af skatttekjum til vegagerðar eru því skv. þessari tillögu skorin
niður í raun um 6860 millj. kr. skv. útreikningum fyrrgreindra stofnana miðað
við þessi framlög 1978. þetta fjármagn er notað til eyðslu ríkissjóðs í stað vega-
framkvæmda.

5. A þessu tímabili hefur heildarskattlagning ríkisins á bensíni aukist á föstu verð-
lagi (fjárlaga 1980) um 9938 millj. kr. skv. útreikningum Þjóðhagsstofnunar.

6. Framkvæmdamagn nýbygginga vega og brúa skv. þessari tillögu er svo til það
sama og meðaltal áranna 1975-1978 að báðum meðtöldum þegar skattlagning á
umferðina var milljarðatug minni.

7. í tillögunni er gert ráð fyrir 3.5 milljarða króna auknum lántökum að raungildi
miðað við lántökur til vegagerðar 1978 til þess að standa straum af vegafram-
kvæmdum í ár, sem ekki eru meiri en meðaltal áranna 1975-1978.
íslendingar eru vanþróuð þjóð í vegamálum og eyða milljörðum króna i von-

lítið viðhald malarvega, viðhald og eldsneyti bifreiða, sem við gætum sparað með
þvi að leggja sem fyrst bundið slitlag á fjölförnustu þjóðvegi. Viða kemst fólk ekki
leiðar sinnar á vetrum, jafnvel í neyðartilfellum, vegna skorts á vel uppbyggðum
vegum. Auknar framkvæmdir í vegamálum eru við hlið orkuframkvæmda arðbær-
asta og mesta félagslega verkefni þjóðarinnar sem bíður úrlausnar.
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VEGAGERÐ RíKISINS

TEKJUR RíKIS AF BENSíNSKÖTTUM

Skv. upplýsingum Þjóðhagsstofnunar.
(Upphæðir á fjárlagaverði 1980)
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Framangreind stefna, sem felst í því að slá heimsmet í skattheimtu á notkun
bifreiða til eyðslu úr ríkissjóði, en skera niður vegaframkvæmdir, er því hvort
tveggja í senn andfélagslegt og fjárhagslegt glapræði.

Við afgreiðslu vegáætlunar fyrir 1979--82 talaði þáverandi samgönguráðherra
(núverandi fjármálaráðherra) um "stórt stökk upp á við" árið 1980 í vegamálum sem
hann væri að undirbúa með flutningi tillögu sinnar. Ýmsir gerðu sér því vonir um
að í ár yrði sveigt af óheiIlabraut ársins 1979, þegar skattheimta var sú mesta sem
þá hafði þekkst af umferðinni, en vegaframkvæmdir minnstar á áratugnum. þessu er
því miður ekki að heilsa. Þrátt fyrir ákvæði málefnasamnings ríkisstjórnarinnar,
þar sem segir: "Staðið verði við vegáætlun 1980-82", er hún nú skorin niður. "Stóra
stökkið upp á við" varð ekki í framlögum ríkissjóðs til vegamála. "Stóru stökkin
upp á við" 1979 og 1980 eru í skattlagningu á bensín til eyðslu fyrir ríkissjóð.

Niðurskurður einstakra þátta gildandi vegáætlunar fyrir 1980.

Niðurskurður gildandi þátta vegáætlunar skv. till. bitnar mest á nýframkvæmdum
vega og brúa. Þar skortir 3182 millj. kr. á að staðið sé við gildandi vegáætlun að
raungildi. Mestur er niðurskurður inn á svonefndum sérverkefnum í vegagerð, ef
frá er talin Borgarfjarðarbrú og vegagerð í Önundarfirði. Þessi síðasttöldu verkefni
fá 380 millj. kr. hækkun skv. till. frá gildandi vegáætlun í verðbætur eða rúmlega
10%. Önnur sérverkefni eru skorin niður í krónutölu um 16%, en að raungildi
um nálægt 45%. Hér er um að ræða Þingvallaveg. veg um Holtavörðuheiði, Héraðs-
vötn, Víkurskarð og Hvalnesskriður.

Almenn brúargerð er einnig skv. tillögunni skorin verulega niður frá vegáætlun
að raungildi eða 40%. Brú á Svarfaðardal sá á Úlafsfjarðarvegi, sem verja átti til
218 millj. króna á verðlagi í ár, er skorin niður og verður sú framkvæmd ekki hafin
á þessu ári.

Mikill niðurskurður er á sumarviðhaldi vega og verður það einungis 73% af því
sem Vegagerð ríkisins telur þörf á. Enn þá meiri er niðurskurður á vetrarviðhaldi
eða snjómokstri. Á upphæð gildandi vegáætlunar skortir 608 millj. kr. til þess að
raungildi fjármagns til snjómoksturs skv. vegáætlun haldist. Ljóst er, að næsta
haust þarf að vera sérstaklega snjólétt til þess að þetta standist, og útilokað er að
rýmka snjómokstursreglur, ef halda á þessari áætlun, þótt það sé nánast mannrétt-
indamál að því er varðar ýmis fjölmenn byggðarlög.

Fjárveitinganefnd ákvað með öllum atkv. að skipting á vega fé milli kjördæma
að því er varðar almenn verkefni stofnbrauta og þjóðbrauta skuli vera óbreytt frá
því sem ákveðið var við afgreiðslu vegáætlunar fyrir yfirstandandi ár á Alþingi i
fyrra. Einnig var samþykkt af meiri hl. nefndarinnar að hækka fjárveitingu til
Borgarfjarðarbrúar og vegagerðar í Önundarfirði um 380 millj. kr., en lækka önnur
sérverkefni i krónutölu um 180 millj. kr. Minni hluti nefndarinnar telur að hér sé
um fráleit vinnubrögð að ræða. Þannig stendur á að þessi verkefni, bygging Borgar-
fjarðarbrúar og vegagerð i Önundarfirði, eru á þvi framkvæmdastigi að þeim verður
að ljúka i ár. Fjáröflun til þess á þó ekki að bitna á öðrum mikilvægum verkefnum.
(Sjá töflu í fskj. I um niðurskurð gildandi vegáætlunar skv. þessari breytingar-
tillögu).

Framlög ríkissjóðs til vegamála 1978-80.

Þegar frá eru taldir markaðir tekjustofnar Vegasjóðs sem renna beint til vega-
mála (þ. e. a. s. bensíngjald, gúmmígjald og þungaskattur) má skipta framlögum
ríkissjóðs til vegaframkvæmda í tvennt:

1) beint framlag ríkissjóðs á fjárlögum og
2) greiðslu afborgana og vaxta af lánum til vegagerðar.
Framlög ríkissjóðs þannig skilgreind hafa lækkað um 2810 millj. kr. skv. út-

reikningi Vegagerðar ríkisins og fjárlaga- og hagsýslustofnunar. A föstu verðlagi
(1980) litur samanburður á þessum framlögum þannig út:
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Beint framlag
ríkissj. m. kr.

1978 " '" 3050
1979 860
1980 1000

Afb. og
vext. m.kr.

4928
5074
4168

Samtals
m.kr.
7978
5934
5168

Þennan samanburð má einnig gera þannig að reikna saman bein framlög ríkis-
sjóðs og fjármagnskostnað sem hann greiðir af lánum til vegagerðar. Slíkur saman-
burður sést á eftirfarandi súluriti.

VEGAGERÐ RíKISINS
FRAMLAG RÍKISSJÓÐS

(Verðlag 1980)
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VEGAGERÐ RÍKISINS
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Markaðar tekjur hafa hækkað að raungildi um nál. 1900 millj. kr. og verður því
niðurstaðan sú, að fjáröflun til vegamála með skatttekjum hefur minnkað um 900-
1000 millj. kr. að raungildi síðan 1978.

Heildartekjuöflunardæmið lítur þannig út (verðlag 1980):
Markaðar Beint framI. Afh. og vext- Samtals

tekjur m. kr. ríkissj. m. kr. ir m.kr. m.kr.
1978 .................. 12770. 3050. 4928 20748
1979 .................. 14160 860. 5074 20.094
1980 .................. 14675 1000. 4168 19843

Markaðar tekjur og framlög ríkissjóðs eru reiknuð af Vegagerð ríkisins, en af-
borganir og vextir af lánum Vegagerðar af fjárlaga- og hagsýslustofnun, sbr. fskj. III.

Þessi niðurskurður á fjáröflun til vegagerðar af skatttekjum hefur átt sér stað
á sama tíma sem skattaálögur ríkissjóðs á bensín hafa aukist að raungildi um
10 milljarða króna skv. útreikningum Þjóðhagsstofnunar. Ef 50.6% af bensinskött-
um gengju nú til vegamála eins og 1978 færi 4050 millj. kr. hærri fjárhæð til vega-
gerðar af hensínsköttum en till. gerir ráð fyrir.

Lántökur auknar. - Sama framkvæmdamagn.
Nýframkvæmdir vega og brúa eru áætlaðar í þessari tillögu 11570 millj. kr.

A árunum 1975-78 voru fjárveitingar til þessara framkvæmda að meðaltali 11190
millj. kr. á verðlagi yfirstandandi árs skv. útreikningum Vegagerðarinnar. Hér er
nánast um að ræða sama framkvæmdamagn.

Til þess að ná þessu nánast sama framkvæmdamagni og á árunum 1975-78 er
gert ráð fyrir að auka lántökur frá Því 1978 um 3500 millj. kr. og frá meðaltali ár-
anna 1975-78 um 2750 millj. kr. Skattgreiðendur þurfa því að borga síðar - þegar
lánin verða greidd - fyrir að halda vegaframkvæmdum óbreyttum miðað við fyrri
ár til viðbótar öllum þeim álögum sem nú eru á þá lagðar.

Á súluriti hér á eftir má sjá hve "stórt stökk upp á við" verður í lántökum
á þessu ári, þótt magn framkvæmda sé hliðstætt og 1975-1978 og skattálögur stór-
auknar.

Skattaálögur á bensín.
Eins og að framan greinir hafa heildarskattálögur ríkisins á bensín aukist

gífurlega frá árinu 1978 til viðbótar hækkuðu innflutningsverði.
Skv. upplýsingum frá Þjóðhagsstofnun eru skattar ríkissjóðs af bensíni 1978

og 1980 skv. ríkisreikningi og fjárlagaáætlun eins og hér er sýnt miðað við verðlag
1980:

1978 1980 Mism.
m.kr. m.kr. m.kr.

Tollur ................... 400.2 8400 4398
Söluskattur .............. 5660 10100 4440
Bensíngjald .............. 9900 11 000 1100

19562 29500 9938

Af þessum sköttum fóru í ríkissjóð tollur og söluskattur, en bensíngjald í Vega-
sjóð. Hlutfallsleg skipting breyttist þannig:

Ríkissjóður
Vega sj óður

1978
49%
51%

1980
63%
37%

Hlutfall Vegasjóðs af skattheimtu af bensíni hefur versnað á þessu tímabili um
14%. Ef það væri jafnhátt og 1978 gengju 5150 millj. kr. til vegamála í stað 1100
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millj. af hækkun skatta af bensíni á þessu ári. Hundraðshluti skatta af bensíni,
sem rennur til vegagerðar, hefur farið snöggminnkandi á vinstristjórnarárinu 1979
- og á yfirstandandi ári ef þessi breytingartillaga við gildandi vegáætlun verður
samþykkt. A árunum 1975-1978 fóru 45-50% af skattálagningu ríkissjóðs til vega-
mála, en árið 1979 39.7% og 1980 37.3%. Þetta kemur glöggt fram i eftirfarandi
tölum: (Ath.: Hluti Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í söluskatti ekki meðtalinn i þess-
um eða öðrum tölum um skatta af bensíni).

1975
1976
1977
1978
1979
1980

48.4%
44.7%
46.9%
50.6%
39.7%
37.3%

...............................

Sjá enn fremur neðangreint súlurit.
...............................

VEGAGERÐ RÍKISINS
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Þótt fram komi hér að framan, að markaðir tekjustofnar að meðtöldu bensín-
gjaldi hækki að raungildi frá árinu 1978, lækka bein framlög ríkissjóðs og greiðslur
hans á afborgunum og vöxtum af lánum til vegagerðar meira. Niðurstaðan verður
sú, að engin króna af 10 milljarða hækkun bensínskatta Í fyrra og á þessu ári rennur
til vegaframkvæmda í landinu. Þvert á móti yrði um það bil milljarður að raungildi
i viðbót við bensínhækkunina tekinn af fjárveitingum til vegamála í eyðslu ríkis-
sjóðs, miðað við framlögin 1978, ef þessi tillaga verður samþykkt.

Þessi hækkun bensínskatta stafar bæði af hækkun söluskatts og hækkun inn-
flutningsverðs vegna olíukreppunnar. Hvergi hefur verið slakað á álagningu tolla
og söluskatts og sá vandi, sem hækkun bensínverðs er, hefur verið margfaldaður
með skattlagningu.

Verð á bensínlítra, sem nú er 430 kr., sundurliðast þannig:
kr. %

Tollur og söluskattur í ríkissjóð .
Bensíngjald í Vegasjóð .
Annar kostnaður .

156.14
91.36

182.50

36.3
21.3
42.4

430.00 100.0

Söluskatturinn leggst ofan á toll og bensíngjald. Skattur leggst þannig á skatt
ofan á verðhækkanir erlendis, t. d. hækkaði bensíngjald um kr. 20.43 um miðjan
apríl. Við það hækkaði söluskattur á hvern lítra um kr. 4.80! !

Verkefni í vegagerð - stefna Sjálfstæðisflokksins.
Gífurleg verkefni bíða úrlausnar í vegamálum hér á landi. Mest eru þessi verk-

efni í gerð vega með bundnu slitlagi og betri vetrarvega. Það er staðreynd, að hér
er um að ræða eitt mesta og arðbærasta félagslega átak í opinberum framkvæmdum,
sem þjóðin stendur frammi fyrir, og stenst þar ekkert samanburð nema vera kynni
orkuframkvæmdir.

Talið er arðbært að leggja bundið slitlag á 2500 km af þjóðvegum landsins, en
lokið er við 260 km af því verkefni. Þótt "staðið væri við" (sbr. stjórnarsáttmálann)
vegáætlun 1979-1982 að raungildi hefði þetta verkefni tekið 30-40 ár með þeim
framkvæmdahraða sem þar var fyrirhugaður. Þessi breytingartillaga þýðir niður-
skurð um 29% frá gildandi vegáætlun í ár á framkvæmdum að því er varðar bundið
slitlag.

Svo arðbært er talið að leggja bundið slitlag á vegi með 1000ársbíla umferð að
kostnaður við olíumalarslitlag borgar sig í sparnaði á viðhaldi á 6-7 árum. Bundið
slitlag á slíkan veg sparar einnig bíleigendum :

19% i bensíneyðslu,
170% í viðhaldi hjólbarða,
45% í almennu viðhaldi bifreiða.

Að meðaltali er talið 63% meira slit á bifreið á malarvegum en vegum með
bundnu slitlagi.

í ljósi þessara staðreynda lögðu sjálfstæðismenn úr öllum kjördæmum landsins
fram tillögu til þingsályktunar árið 1978, sem fól í sér stórhuga áætlun um gerð
góðvega á Íslandi. Tillagan fylgir hér með sem fskj. V og skýrir hún sig sjálf, að
því er varðar framkvæmdir. Í henni var gert ráð fyrir sérstakri fjáröflun og þar
sérstaklega gert ráð fyrir að umframtekjur af sköttum á umferðina frá og með ára-
mótum 1978 skuli allar renna til vegaframkvæmda. Síðan hefur orðið skattahækkun
á bensíni um 10 milljarða að raungildi og ekkert af því fjármagni fer til vegagerðar,
heldur i eyðslu ríkissjóðs. Gert var ráð fyrir 1000 millj. kr. framlagi úr Byggða-
sjóði, sem nú væru rúmir 2 milljarðar króna, og útgáfu happdrættisláns, sem nú
næmi 4 milljörðum.
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Þessi stefnumörkun hefði þýtt stóraukið fjármagn til vegagerðar í ár og á
næstu árum. Hún hefði krafist aðhalds á öðrum sviðum í eyðslu ríkissjóðs og
framkvæmdum. Þar hefur ríkt þveröfug stefna hjá vinstri stjórninni og núverandi
ríkisstjórn - gegndarlaus eyðslustefna í millifærslu og rekstrarútgjöldum ríkis-
sjóðs með þeim afleiðingum m. a. að áfram verður haldið að sóa stórfé Í vonlítið
viðhald málarvega og slit bifreiða meðan gerð góðvega er frestað.

Afstaða sjálfstæðismanna í fjárveitinganefnd til vegáætlunar
fyrir árin 1979-1982.

Þegar vegáætlun var til umfjöllunar í fjárveitinganefnd létu fulltrúar sjálf-
stæðismanna í nefndinni, þeir Lárus Jónsson, Pálmi Jónsson og Ellert Schram, bóka
eftirfarandi um afstöðu sína:

"Sjálfstæðismenn, fulltrúar minni hlutans í fjárveitinganefnd, rita undir þetta
nefndarálit með fyrirvara og áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartil-
lögum. Þeir vilja taka fram, að vegna ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um stórfelldan
niðurskurð á framlögum ríkissjóðs til vegamála á þessu ári mun verða um 15%
magnminnkun nýbygginga vega í landinu frá því í fyrra, þrátt fyrir gífurlega auknar
skattaálögur á umferðina. Síðari ár vegáætlunarinnar er stefnt í nokkra magnaukn-
ingu vegaframkvæmda, án þess að minnsta tilraun sé gerð til þess að ríkisstjórn
og Alþingi móti stefnu í fjáröflun til þess á annan hátt en gera ráð fyrir nýjum
lántökum."

Augljóst er að sú breytingartillaga, sem hér er um fjallað við gildandi veg-
áætlun, gerir ráð fyrir því að ganga miklu lengra í sömu átt. Skattahækkunin á um-
ferðina eykst gífurlega og framkvæmdafé af skatttekjum er verulega skert á sama
tima. Í ljósi þessa og framangreindrar greinargerðar ákváðu undirritaðir að lýsa
ábyrgð á hendur þeim þingmönnum, sem standa að slíkri stefnu í ríkisfjármálum
og vegamálum, og skilum við því sérstöku nefndaráliti.

Lárus Jónsson,
frsm.

Alþingi, 10. maí 1980.

Friðrik Sophusson. Guðm. Karlsson.

Fylgiskjal I.

VEGAGERÐ RÍKISINS

Samanburður á vegáætlun 1980 og tillögu að nýrri vegáætlun 1980.
(M.kr.)

Vegáætlun Verðbætt Tillaga að
1980 vegáætlun '80 vegáætlun Mismunur Hlutfall

1. Stjórn og undirbúningur 995 1325 1206 119 0.91
2.1. Sumarviðhald ............. 5520 7120 6670 450 0.94
2.2. Vetrarviðhald ............. 1300 2240 1632 608 0.73
3.3. Nýjar framkvæmdir 11284 14574 11392 3182 0.78
5. Fjallvegir . ............... 136 176 176 1.00
6. Sýsluvegir . ............... 816 870 816 54 0.94
7. Þéttbý lisvegir . ............ 1640 1835 1835 1.00
8. Vélakaup og áhaldahús .., . 200 260 175 85 0.67
9. Tilraunir . ................ 66 73 73 1.00

Samtals 21957 28473 23975 4498 0.84
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Athugasemdir.
1. Þegar vegáætlun var til afgreiðslu á s. l. ári, var reiknað með að verðhækkanir

milli '78 og '79 yrðu 35% og 25% milli '79 og '80. Verðhækkanir '78 og '79 urðu
i reynd 45% og áætlað er, að verðhækkanir milli '79 og '80 verði 50%. Veldur
þetta 29% hækkun á verðgrundvelIi vegáætlunar 1980.

2. Nokkrir liðir vegáætlunar eru bundnir lögum og hækka því eftir öðrum for-
sendum en framkvæmdaliðir. Framlag til þéttbýlisvega og tilrauna eru ákveðinn
prósentuhluti af mörkuðum tekjum og framlög til sýsluvegasjóða eru miðuð við
kaupgjald næsta ár á undan.

3. t dálkum 2 og 3 er meðtalinn halli frá 1979, að upphæð 420 m.kr. (Vetrarviðhald
360 m, kr. Stjórn og undirb. 40 m. kr. Nýb. brúa 20 m. kr.).

4. Launaliðir stjórnar og undirbúnings eru á fjárlagaverðlagi og er gert ráð fyrir
að verðhækkanir umfram það verði bættar með aukafjárveitingu. Getur þessi
upphæð numið um 120 m. kr.

Fylgiskjal II.

VEGAGERÐ RíKISINS

STOFNBRAUTIR OG ÞJóÐBRAUTIR

Skipting á kjördæmi skv. tillögu að endurskoðun vegáætlunar.
Stofnbrautir

Almenn Bundin Sérstök Þjóð-
verkefni slitlög verkefni brautir Samtals Hlutfall

Suðurland 494 260 84 414 1252 12.2
Reykjanes 456 149 278 110 993 9.7
Vesturland 604 80 2300 328 3312 32.4
Vestfirðir 608 55 5761) 162 1401 13.7
Norðurland vestra 418 146 168 270 1002 9.8
Norðurland eystra 620 180 126 218 1144 11.2
Austurland ...... 684 80 168 198 1130 11.0

3884 950 3700 1 700 10234 100.0

1) Holtavörðuheiði telst til Vestfjarðakjördæmis.
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Fylgiskjal III.

FJÁRLAGA- OG HAGSÝSLUSTOFNUN

Afborgana- og vaxtagreiðslur af lánum ríkissjóðs teknum til vegagerðar (reikn-
ingstölur skv. skýrslum um vegaframkvæmdir) .

.t milljónum kr.
Samtals

Vegagerðar hækkað
Ár Afborganir Vextir Samtals visitala um visit.

19801) .......... 1572.2 2595.8 4168.0 218 stig 4168.0
1979 ............ 1647.7 1 728.7 3376.4 145 - 5074.7
1978 ............ 858.8 1402.1 2260.9 100 - 4928.8
1977 .......... 429.3 877.6 1306.9 68.6- 4153.3
1976 .......... 510.7 669.6 1180.3 49.3- 5219.3
1975 .......... 212.5 562.6 775.1 38.0- 4446.7
1974 .......... 205.0 440.0 645.0 22.5- 6249.4
1973 .......... 83.7 212.3 296.0 14.7- 4389.7
1972 .......... 50.3 127.4 177.7 12.1- 3201.6

1) Fjárfagatölur, en tölur fyrir önnur ár eru samkvæmt reikningi.

Fylgiskjal IV.

VEGAGERÐ RlKISINS

Ýmsar upplýsingar um útgjöld og tekjur til vegamála.
Verðlag 1980. (M.kr.)

Meðal- Vegáætlun Hlut-
1975 1976 1977 1978 tal 1980 fall

Nýjar framkvæmdir 12550 11520 10740 9960 11190 11570 1.03
Ríkisframlag ...... 3610 2780 3030 3240 3170 1000 0.32
Fjármagnskostn. .. 3220 2950 2780 3050 3000 2500 0.83
Afb. af lánum .. , . 1220 2250 1360 1870 1670 1600 0.96

Tekjur af bensíni.
1978 1978 Hlut- 1980 Hlutfall

verðI. '78 verðI. '80 fall áætl. Hlutfall frá '78 óbr. Mism.

Tollur .... 1860 4090 20% 8400 29%
Söluskattur 1) 2660 5850 29% 10100 34%

4520 9940 49% 18500 63% 14450 49% -;- 4050

Bensíngjald 4626 10180 51% 11 000 37% 15050 51% + 4050

Samtals 9146 20120 100% 29500 100% 29500

1) Jöfnunarsjóður sveitarfélaga frádreginn.
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Fylgiskjal V.

sþ. 156. Tillaga til þingsályktunar
um varanlega vegagerð.

Fhn.: Sverrir Hermannsson, Ólafur G. Einarsson, Matthías Bjarnason,
Lárus Jónsson, Eggert Haukdal, Friðj ón Þórðarson,

Eyjólfur K. Jónsson, Geir Hallgrímsson.

Alþingi ályktar að fella að nýrri vegáætlun sérstaka 15 ára áætlun um lagningu
hringvegar og vega til allra þéttbýlisstaða i landinu með bundnu slitlagi.

Framkvæmdum skal hagað þannig:
1. 1979-1984:

a) Þjórsá-Vík í Mýrdal.
b) Kjalarnes-Akureyri-Húsavík.
e) Egilsstaðir-Eskifj örður-Fáskrúðsfj örður.
d) Höfn í Hornafirði-Flugvöllur.
e) ísafjörður-Bolungarvík og ísafjörður-Súðavík.
f) Tenging við Akranes, Hvammstanga Sauðárkrók, Dalvík, Þorlákshöfn, Eyrar-

bakka, Stokkseyri.
g) Ólafsvík-Hellissandur.

2. 1984--1989:
a) Borgarnes-Stykkishólmur-Búðardalur að Þorskafjarðarheiði.
b) Patreksfjörður- Tálknafjörður-Bíldudalur.
e) Ísafjörður-Flateyri-Þingeyri.
d) Blönduós-Skagaströnd.
e) Sauðárkrókur-Siglufjörður.
f) Aðaldalur-Reynihlíð.
g) Egilsstaðir-Jökulsá á Dal.
h) Fáskrúðsfjörður-Höfn i Hornafirði.
i) Biskupstungnavegur að Laugarvatni.
j) Skeiðavegur að Þjórsárdalsvegi,

3. 1989-1994:
Lokið hringvegi og allir þéttbýlisstaðir tengdir og auk þess byggðir upp fjöl-

förnustu dreifbýlisvegir eftir þvi sem fjármagn hrekkur til.
Framkvæmdir verði fjármagnaðar þannig:

1. Með happdrættisláni 2000 millj. kr. á ári.
2. Með framlagi Byggðasjóðs 1000 millj. kr. á ári.
3. Með umframtekjum af sérsköttum umferðarinnar frá og með næstu áramótum,

þó eigi lægri fjárhæð en 2000 millj. kr. á ári.
Allar framangreindar fjárhæðir haldi raungildi sínu ár frá ári.
Sérstaklega verði athugað að stytta framkvæmdatímabil úr 15 árum í 10 ef þess

er kostur.
Tekin verði erlend lán til framkvæmdanna þegar og ef þess er þörf í samræmi

við lánsfjáráætlun hverju sinni, og einnig til eftirtalinna verkefna:
1. Garður og brú yfir Botnsvog.
2. Lúkning Borgarfjarðarbrúar.
3. Göng i gegnum Breiðadalsheiði.
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4. Vegsvalir á hættu stöðum Óshliðar og Ólafsfjarðarmúla.
5. Garður og brýr yfir Leirur í Eyjafirði.
6. Reykjanesbraut (Reykjavík-Kópavogur-Garðabær-Hafnarfjörður).
7. Brú á Ölfusárós.

Með fjármagni á vegáætlun hverju sinni skal leggja sérstaka áherslu á byggingu
vega upp úr snjó, og enn fremur hið fyrsta byggingu eftirtalinna snjóþungra og
lélegra vegakafla, þótt siðar á framkvæmdatímabili yrðu lagðir bundnu slitlagi :
a) Stykkishólmur-Grundarfjörður-Ólafsvik.
b) Djúpvegur og tenging Inn-Djúps við A.-Barð.
e) Vesturlandsvegur (efri hluti Norðurárdals).
d) Holtavörðuheiði.
e) Hrútafjarðarháls.
f) Víkurskarð.
g) Melrakkaslétta.
h) Hvalnesskriður.
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