
Nd. 662. Nefndarálit [86. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefur tekið frumvarpið til athugunar og sent það vegamálastjóra til
umsagnar. Svar hans barst nefndinni 16. þ. m., og er hann andvígur því, að frum-
varp þetta verði samþykkt nú á þessu þingi.

Nefndin er sammála flutningsmanni frumvarpsins um það, að þörf sé á að auka
tekjur sýsluvegasjóðanna til framkvæmda í vegamálum héraðanna. En nú er komið
að síðustu dögum, sem þetta Alþingi situr að störfum, og þess vegna engar líkur til
þess, að frumvarpið verði að lögum nú á þessu þingi, enda líka búið í fjárlögum
fyrir árið 1952 að ákveða það fé, sem til sýslusjóðanna fer á þessu ári. Vegna þeirra
ástæðna, sem fyrir hendi eru, leggur nefndin til, að frumvarpinu verði vísað til ríkis-
stjórnarinnar í trausti þess, að hún ásamt vegamálastjóra leggi fyrir næsta þing
tillögur um auknar tekjur sýsluvegasjóðanna.

Bréf vegamála stjóra fylgir hér með.

Alþingi, 18. jan. 1952.

Sigurður Bjarnason, Jón Gíslason; Magnús Jónsson.
form. fundaskr., frsm.
Ásgeir Bjarnason. Magnús Kjartansson.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 16. janúar 1952.

Samþykktir um sýsluvegasjóði.
Með bréfi dags. 5. f. m. sendi háttvirt samgöngumálanefnd mér til umsagnar 2

frv. til laga um breytingar á gildandi lögum um samþykktir um sýsluvegasjóði, á
þskj. 141 og 180.
Í báðum tillögunum er lagt til, að framlög ríkissjóðs til sýsluvegasjóða verði

hækkuð allverulega.
Sýsluvegasamþykktir eru nú í 16 sýslum, en voru 1950 í 15. Þá var framlag ríkis-

sjóðs til 15 vegasjóða um 917 þús. kr., en framlög samtals úr sýsluvegasjóðum og
sérframlög úr héruðunum um 881 þús. kr. Þessar 881 þús. kr. skiptast þannig, að um
217 þús. kr. eru sérframlög, sem ekkert framlag úr ríkissjóði kemur á móti, en fast-
eignaskatturinn. sem er framlagshæfur. nam um 564 þús. kr., og námu þannig sér-
framlögin, sem ekki voru framlagshæf, fullum % heildarframlaga frá sýslufélög-
unum.

Er hér af augljóst, að sýslurnar vilja allmikið á sig leggja, og er þó vitanlegt, að
fé það, sem sýslumar hafa haft til umráða í þessu skyni, hefur verið allt of lítið,
miðað við vaxandi þörf vegabóta og hækkun verðlags. Þetta hefur Alþingi viðurkennt
og bætt mjög úr með nýsamþykktum breytingum á vegalögunum. er um 977 km var
bætt við þjóðvegakerfið, en flestir þessara nýju vegakafla voru í tölu sýsluvega.
1947 voru sýsluvegir á landinu samtals 2557 km að lengd, og hefur þannig verið létt
af sýslunum nær % hluta sýsluveganna, miðað við lengd. Hefur þannig mjög verið
létt af sýslufélögunum vegabótakostnaðinum.

Ég viðurkenni þó, að mikil þörf er enn ríflegri fjárframlaga til sýsluvega yfir-
leitt, enda má vænta þess, að sumar sýslurnar bæti enn við nýjum sýsluvegum í stað
þeirra, sem nú hefur verið létt af þeim, þótt hins vegar sé nú svo komið, að telmar
eru í tölu sýsluvega allvíða heimreiðar á jafnvel 1-2 bæi, og verður þá ekki lengra
komizt,

Þrátt fyrir þetta þykir mér ekki rétt að fara lengra í þessu efni nú á þessu' þingi
en þegar hefur verið gert, enda mundi það valda hækkun á lögbundnum útgjöldum
fram yfir það, sem veitt er í fjárlögum. Þá þykir og rétt að bíða átekta um, hvernig
fer um hækkun fasteignamats, sem hefur verið rædd á Alþingi og kann að ná fram
í einhverri mynd, annaðhvort á þessu þingi eða næsta. Mun þá þurfa að taka til
endurskoðunar hlutfallstölur þær, sem framlag ríkissjóðs er miðað við.

Legg ég því til, að frumvörp þessi verði ekki afgreidd á þessu þingi.

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoega.

Samgöngumálanefnd neðri deildar Alþingis.


