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um  frum varp  til vegalaga.

F rá  sam göngum álanefnd.

S tjó rnarfrum varp  þetta er kom ið frá hátlv. Ed. og heflr orðið þar 
fyrir litilsháttar breylingum , sem  ta ldar eru á þskj. 179.

Vjer höfum  yfirfarið frv. ítarlega m eð nefndum  breytingartillögum  og 
álitum , þótt á milli beri um  n okku r einstök atriði, að m eð frv. sje mikilvæg 
og að m örgu leyti haldkvæ m ari sk ipun  en áð u r gerð á vegam álunum  
yfirleitt.

Sam kom ulag heflr orðið um  það, að hagga ekki við breytingum  Ed., 
nem a 3. lið, sem  snertir 49. gr. frv., en þeirri grein teljum  vjer ástæðu til að 
breyta i verulegum  atriðum . A ðrar breytingar litilvægar leggjum vjer til, að 
gerðar verði á 4. og 7. gr.

7. gr. m æ lir svo fyrir, að fá skuli vegam álastjóra fasta aðstoðarm enn 
eftir þörfum . Vjer lítum  svo á, að eigi sje þö rf að ákveða i þessum  lögum  
föst em bæ tti við þau stö rf eða óuppsegjnnleg, og leggjum  því til, að n iðu r falli 
orðin  i 1. og 2. málsgr. 7. gr. »fasta« og »fastir«.

Um 49. gr. erum  vjer þe irrar skoðunar, að rjelt sje, til sam ræ m ingar 
við 4. gr. laga nr. 10 frá 1923, um  sam þyktir um  sýsluvegasjóði, að taka upp 
hliðstæð ákvæði við hana  um  greiðslu sýsluvegagjalds frá kaup túnum , sem  
eru  hreppsfjelög út a f fyrir sig. Þau  hafa eftir vegalagabreytingunni frá 1911 
getað leyst sig undan  öllu sýsluvegagjaldi m eð hliðstæ ðum  skilyrðum  þeim , 
sem  í nefndum  sam þyktarlögum  eru sett fyrir þvi að losna við hálft sýslu- 
vegagjaldið.

Vjer álítum  auk  þess varla  sanngjarn leg t, að slik ir h rep p ar sleppi m eð 
öllu við þátttöku  í sýsluvegagerð, og það því siður, sem  vönduðustu  og dýr-



ustu sýsluvegirnir tiðast liggja að eða frá k au p tú n u m , og eru  þvi no tað ir af 
k aup túnabúum  og i þe irra  þarfir engu siðu r en næ rsveitanna.

Ut af fram ansögðu viljum  vjer þvi ráða hátlv. deild til að sam þykkja 
frv. m eð eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Við 4. gr.
Á eftir o rðunum  »ráðherra  ákveður« kom i: eftir tillögum  vegam álastjóra.

2. Við 7. gr.
Orðin »fasta« i fyrstu m álsgrein og »fastir« i an n ari m álsgrein falli burtu .

3. Við 49. gr. G reinin orðist svo:
t  verslunarstöðum , sem  eru  hreppsfjelag ú t a f fyrir sig, skal hálft 

sýsluvegagjaldið renna  i sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið hefir næ sta á r  á undan  
þvi, er það sýsluvegagjald var á lagt, varið til vegagerðar i verslunarstaðnum  
að m insta kosti jafnm ik lu  fje ú r  sveitarsjóði og n em u r hálfu sýsluvegagjaldinu 
auk hreppsvegagjaldsins, sem  það hafði til um ráða það ráð , og hafi h repps- 
vegagjaldið þá verið ákveðið ekki lægra en 4 kr. á hvern  verkfæ ran m ann  
sam kvæ m t 18. gr. þessara laga.

Alþingi, 8. ap ríl 1924.

Sveinn ólafsson, Árni Jónsson.
fram sögum aður.

H. J. Kristófersson, P je tu r Þórðarson ,
m eð fyrirvara. m eð fvrirvara.

Jeg v a r ekki sam m ála m eðnefndarm önnum  m inum  um  að láta frv. 
ganga fram  að þessu sinni. .

E innig hafði jeg óskað, að frv. væri b rey tt i upphaflegt form , að því 
er snertir vegalagninguna i V estur-H únavatnssýslu .

N ánar við u m ræ ður i deildinni.

Jón A. Jónsson, 
form aður.


