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um athugun á möguleikum fyrir vegagerð i stórum stíl og vegaskatti á bíla.

Flm.: Emil Jónsson, Jörundur Brynjólfsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta athuga, hvort ekki sé til-
tækilegt og æskilegt að hefja í stórum stíl gerð vega með varanlegu slitlagi. mal-
hikuðu eða steyptu, á fjölförnustu leiðum, á þann hátt að kostnaður við vega-
gerðina yrði endurgreiddur að einhverju eða öllu leyti með skatti af bílum, sem
um vegina fara.

Greinargerð.
Eins og öllum er ljóst, sem það mál hafa kynnt sér, er umferðin um nokkra

vegi hér á landi, aðallega út frá Reykjavík, nú orðin miklu meiri en hæfilegt er
fyrir venjulega malarvegi. Kemur þetta fram í óeðlilega miklu viðhaldi, sem þó
getur aldrei orðið svo að vel sé, og í allt of miklu sliti á ökutækjum þeim, sem
um vegina fara. Hefur því þráfaldlega verið talað um, bæði á Alþingi og annars
staðar, að gera þessa vegi með varanlegu slitlagi, sem kallað er. Ekki hefur þó
orðið úr framkvæmdum enn sem komið er nema að mjög litlu leyti, og er ein-
göngu fjárskorti um að kenna, því að allir hafa verið sammála um að viður-
kenna nauðsyn þessara aðgerða. Er allillt, að þetta skuli dragast mjög, þvi að á
meðan fer mikið fé forgörðum í óeðlilegt viðhald vega og allt of mikið slit á
ökutækjum.

Víða erlendis eru hliðstæð mál leyst á þann hátt, að vegir, brýr, jarðgöng
o. fl. er byggt að öllu leyti fyrir lánsfé, en vextir og afborganir af láninu og
viðhald mannvirkisins er greitt með skattgjaldi. sem tekið er af hverju ökutæki,
sem mannvirkið notar. Er þá skatturinn í upphafi hafður það hár, að nægi til
þessara útgjalda, miðað við umferð, sem reiknað er með að verða muni, er
mannvirkið hefur verið tekið í notkun. Virðast eigendur ökutækja sætta sig vel
við þetta, því að venjulega sparast þeim á ýmsan hátt miklu meira en sem skatt-
inum nemur.

Nú er að visu umferð hér minni en víðast erlendis. ÞÓ teljum við ekki ólík-
legt, að hún sé á einstaka vegi hér orðin það mikil, að beita mætti þessari að-
ferð, ef hún á annað borð þætti henta. Til þess að ganga úr skugga um það er
þessi tillaga fram borin.


