
Nd. 40. Frumvarp til laga [40. mál]
um verðjöfnun á olíu og benzíni.

Flm.: Jón Gíslason, Sigurður Ágústsson, Skúli Guðmundsson, Magnús Jónsson,
Eiríkur Þorsteinsson, Sigurður Bjarnason, Halldór Ásgrímsson, Jón Sigurðsson.

1. gr.
Söluverð á gasolíu, brennsluolíu, ljósaolíu og benzíni skal vera hið sama á

öllum útsölustöðum á landinu.
2. gr.

Greiða skal verðjöfnunargjald af olíu og benzíni, sem keypt er til landsins.
Gjald þetta ákveður viðskiptamálaráðuneytið fyrir eitt ár í senn og sé upphæð
þess við það miðuð, að gjaldið nægi til að greiða flutningskostnað á því magni
af olíu og benzíni, sem þarf að flytja frá innflutningsstöðum til annarra útsölu-
staða, svo að fullnægt verði eftirspurn eftir þessum vörum hvar sem er á landinu.
Verðjöfnunargjaldið reiknast af innfluttu magni af olíu og henzíni, og skulu inn-
flytjendur greiða gjaldið til viðskiptamálaráðuneytisins.

3. gr.
Verðjöfnunargjald samkv. 2. gr. skal leggjast í verðjöfnunarsjóð. Úr verðjöfn-

unarsjóði skal greiða flutningskostnað á olíu og benzíni frá innflutningsstöðulll
til annarra útsölustaða. Viðskiptamálaráðuneytið annast greiðslur úr sjóðnum
eftir reglum, er það setur með reglugerð.

Fé það, sem á hverjum tíma er í verðjöfnunarsjóði, skal ávaxtað í banka á
sérstökum reikningi.

4. gr.
Nú verður afgangur í verðjöfnunarsjóði í árslok, og skal hann þá yfirfærast

til næsta árs. Ef tekjur sjóðsins eitthvert ár hrökkva ekki fyrir öllum gjöldum
samkv. 3. gr., skal greiða það, sem á vantar, af fyrstu tekjum sjóðsins næsta ár.

5. gr.
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugvélabenzín.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Á þingi 1949 fluttu þm. V-Sk. og þm. V-Húnv. frumvarp til laga um verðjöfnun

á benzíni. Frumvarp það fór til háttv. allsherjarnefndar Nd., og fjallaði hún nokkuð
um málið. Afgreiddi nefndin það með tillögu um rökstudda dagskrá, þar sem því er
vísað til ríkisstjórnarinnar Í trausti þess, að hún hlutist til um það við olíufélögin,
að útsöluverð þessarar vöru verði sem jafnast alls staðar á landinu. Dagskrártil-
laga þessi var samþykkt í þinginu. - Á sama þingi, 1949, flutti 8. landsk. þm., ásamt
fleirum, þingsályktunartillögu um samræmingu á verðlagi á olíu og benzini. En eng-
inn árangur til framkvæmda í málinu fékkst af þessum tillögum.

Á þingi 1950 fluttu 4 þingmenn (LJós, F J, SÁ og HÁ) tillögu til þingsályktunar
um jöfnunarverð á olíu, þar sem lagt var til, að útsöluverð á hráolíu skyldi vera
hið sama alls staðar á landinu, þar sem olíuskip geta losað á birgðageyma olíu-
félaga og olíusamlaga. Þessi þáltill. fór til hv. allsherjarnefndar Sþ., og mælti nefndin
með samþykkt hennar, með þeim viðauka, að útsöluverð á benzíni skyldi vera jafnt
um land allt, þar sem það er selt frá benzíndælum. Þessi þáltill. var samþykkt í
þinginu 28. febr. 1951.



Á þinginu 1951 var svo gerð fyrirspurn til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd
þessa máls, og reyndist þá svo, að ekkert hafði verið gert í málinu. Þá flutti þm.
Snæf. till. til þál. um jöfnunarverð á olíu og benzíni. Tillögu þeirri var vísað til
allshn. Sþ., sem mælti einróma með samþykkt hennar, og segir svo í nefndarálitinu
m. a.: "Reynist torvelt að koma þessu í framkvæmd án sérstakrar lagasetningar, þá
telur nefndin, að ríkisstjórnin eigi að koma málinu fram með setningu bráðabirgða-
laga." En í sumar lét hæstv. viðskiptamálaráðherra auglýsa í útvarpi, að hann
treysti st ekki til að framkvæma verðjöfnunina án lagasetningar, og tók jafnframt
fram, að ríkisstjórnin muni ekki setja um það bráðabirgðalög. - Þess vegna höfum
við nú flm. þessa frv., tekið málið upp á sama grundvelli og gert var í upphafi, á
þinginu 1949.

Þessar vörur, olía og benzín, eru rekstrarvörur atvinnuveganna, bæði sjávar-
útvegs og landbúnaðar, og eru stór liður í útgjöldum þeirra. Skiptir því miklu máli
fyrir þá, að verði þessara vara sé sem mest stillt í hóf, og það er fullkomin rétt-
lætiskrafa, að allir framleiðendur, hvar sem þeir eru búsettir á landinu, fái þessar
vörur á sama verði. Þeir framleiðendur, sem búsettir eru úti um landið, hafa við
mikla erfiðleika að etja fram yfir þá, sem búa nær markaðsstaðnum. meðal annars
í löngum og dýrum flutningaleiðum.

Nokkur hluti af verði benzíns er skattur til ríkissjóðs. Þeir framleiðendur,
sem hafa langar landflutningaleiðir með nauðsynjar sínar og framleiðslu, verða
að nota til þess margfalt meira magn af benzíni en þeir framleiðendur, sem
búa nærri höfn eða markaðsstað. Greiða þeir fyrrnefndu því óbeint miklu meira
fé í ríkissjóð á þennan hátt en starfsbræður þeirra, er skemmri flutningaleiðir
hafa. Er því aðstöðumunur þessara framleiðenda mikill, þótt ekki bætist þar við
flutningskostnaður á benzíni, er nemur allt að 20 aurum á lítra, þar sem lengst er
að flytja.


