
Nd. 493. Nefndarálit [164. mál]
um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna lagningar Siglu-
fjarðarvegar (ytri), Strákavegar.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndarmenn eru sammála um, að vinna þurfi að því, að svo fljótt sem unnt
er verði komið á varanlegu vegarsambandi milli Siglufjarðar og Skagafjarðarhéraðs.
Telur nefndin, að til þess að reyna að flýta því nauðsynjaverki ætti að athuga
möguleika til lánsútvegunar og þá með þeim hætti, eins og lagt er til í frv., að
Siglufjarðarkaupstaður, Sauðárkrókskaupstaður og Skagafjarðarsýsla taki að sér
allar vaxtagreiðslur af láninu, en til þess að standa undir þeim greiðslum verði
heimilað að leggja gjald á vélknúin farartæki, sem um veginn fara.

Með frv. er birt bréf vegamálastjóra. dags. 11. marz s. 1. Er þar áætlun um
kostnað við vegagerðina og framkvæmd hennar á 3 árum. Samkvæmt þeirri áætlun
yrði á fyrsta árinu unnið að undirbyggingu vegar að Mánárskriðum, sem talið er
að muni kosta um 750 þús. kr. Á fjárlögum fyrir árið 1959 eru fjárveitingar til
Siglufjarðarvegar ytri og Siglufjarðarvegar samtals nokkru meiri en þeirri fjárhæð
nemur. Væri því hægt að ljúka þessum hluta verksins í ár án þess að taka lán.
Aðalkostnaðurinn yrði á þriðja ári, þegar jarðgöngin yrðu gerð, og þyrfti þá á lánsfé
að halda.

Nú er liðið að þinglokum og því ekki hægt að búast við, að frv. þetta geti orðið
samþykkt sem lög á þessu þingi. Samþykkt þess er heldur ekki aðkallandi nú, þar
sem ekki er þörf fyrir lántöku vegna vegagerðarinnar á þessu ári. Telur nefndin
heppilegast, að ríkisstjórnin ásamt bæjarstjórnunum á Siglufirði og Sauðárkróki og
sýslunefnd Skagafjarðarsýslu taki til athugunar fyrir næsta reglulegt Alþingi, hvaða
möguleikar eru til öflunar lánsfjár til verksins. Og í trausti þess, að þannig verði
unnið að málinu, leggur nefndin til, að frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 9. maí 1959.
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