
sþ. 769. Nefndarálit [181. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1969-72.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hóf athugun sína á tillögunni, þegar eftir að málinu var visað
til nefndarinnar. Alls hefur nefndin rætt málið á 18 fundum.

Undir afgreiðslu tillögunnar hefur nefndin át~ ýtarlegar viðræður við vega-
mála stjóra um málið og fengið ýmsar mikilsverðar upplýsingar.

Auk þeirrar aðstoðar, sem vegamálastjóri hefur veitt nefndinni, hefur hún einnig
notið aðstoðar starfsmanna vegamálaskrifstofunnar varðandi heildarafgreiðslu áætl-
unarinnar.



Þa áttl nefndin fund með þeim starfsmönnum Efnahagsstofnunarinnar, sem unnið
höfðu að tillögugerð varðandi tekjubálk vegáætlunarinnar. Gerðu þeir nefndinni
grein fyrir vinnubrögðum sínum í sambandi við áætlunargerð um heildartekjur vega-
sjóðs á áætlunartímabilinu. Af þeim upplýsingum var nefndinni ljóst, að með tilliti til
þess samdráttar, sem nú á sér stað í bifreiðainnflutningi til landsins, getur svo farið,
að tekjur, sem miðaðar eru við bifrciðaspá stofnunarinnar, kunni að raskast nokkuð
frá því, sem gert er ráð fyrir í áætluninni. Hins vegar telur nefndin, að samkvæmt
þeim upplýsingum, sem fyrir liggja um benzínnotkunina, megi gera ráð fyrir, að
áætlun stofnunarinnar standist fullkomlega.

Hinn 21. apríl bárust nefndinni tillögur vegamálastjóra um skiptingu á einstök-
um fjárveitingum til hraðbrauta, þjóðbrauta, landsbrauta og brúargerða. Við athugun
nefndarinnar á þessum tillögum vegamálastjóra. varð nefndinni ljósara en áður,
að í þeim fólst verulegur samdráttur í framkvæmdum þjóðbrauta og landsbrauta,
einkum með tilliti til áhvílandi skulda. Með hliðsjón af þessari staðreynd taldi
nefndin, að tvennt kæmi til greina: Annars vegar að draga úr fjárveitingu til hrað-
brauta og flytja þá fjármagn yfir til þjóðbrauta og landsbrauta, eða þá að athuga
möguleika á aukningu heildarfekna vegasjóðs. Að athuguðu máli taldi nefndin rétt
að velja síðari leiðina.

Það varð því úr, að nefndin samþykkti einróma að mæla með því, að flutt yrði
frumvarp til laga um breyting á vegalögum, nr. 71 30. des. 1963, og hækka innflutn-
ingsgjald af benzíni um kr. 1.00 af hverjum lítra. Umrætt frumvarp er nú orðið að
lögum, og er því gert ráð fyrir, að tekjuaukning vegasjóðs á áætlunartímabilinu
verði sem hér segir:

Árið 1969 (miðað við 1. júní) .
Árið 1970 .
Árið 1971 .
Árið 1972 .

31.2 millj. kr.
73.1
77.4
83.3

eða samtals á áætlunartímabilinu 265.0 millj. kr.

Auk þessa hefur verið fallizt á, að ríkissjóður taki að sér greiðslur afborgana
og vaxta af föstum lánum vegna þjóðbrauta og landsbrauta, sem til falla samkvæmt
vegáætlun á árunum 1970-1972. Nemur sú upphæð sem hér segir:

Árið 1970 11.0 millj. kr.
Árið 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.0
Árið 1972 14.6 -

Samtals 38.6 millj. kr.

Verður því aukið fjármagn til ráðstöfunar á áætlunartímabilinu samtals 303.6
millj. króna.

Þá hefur vcrið gerð sú breyting á vegalögum. að nú falla allir vegir að kirkju-
stöðum, félagsheimilum, opinberum skólum og heilsuhælum undir sýsluvegi, og þótti
því rétt að hækka framlag til sýsluvegasjóða um eina millj. króna, fyrir hvert ár
1970-1972.

Um ágreining um afgreiðslu málsins innan fjárveitinganefndar var ekki að
ræða. Nefndin flytur því allar breytingartillögur við tillöguna sameiginlega, svo
sem fram kemur á sérstöku þingskjali. Um skiptingu einstakra fjárveitinga til
þjóðbrauta og landsbrauta hafði nefndin samráð við þingmenn Í viðkomandi
kjördæmum"

En þrátt fyrir einróma afgreiðslu nefndarinnar á öllum breytingartillögum
við tillögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1969-1972 og heíldaraf-



greiðslu málsins óskar minni hluti nefndarinnar I að skila séráliti um málið, þar
sem hann mun skýra afstöðu sína til vegamála almennt.

Alþingi, 14.maí 1969.
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