
Nd. 107. Frumvarp til laga [82. mál]
11mopinbera aðstoð við varanlega gatnagerð á vegum bæjar- og sveitarfélaga.

Flm.: Ingi R. Helgason, Geir Gunnarsson, Karl Guðjónsson,
Páll Kristjánsson, Gunnar Jóhannsson.

1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist gatnagerðarsjóður. Tilgangur sjóðsins er að stuðla

að varanlegri gatnagerð í kaupstöðum og kauptúnum hér á landi.
Varanleg gatnagerð telst lagning nýrra vega og gangstétta með sIitlagi úr stein-

steypu eða hverju öðru efni, sem metið er jafngildi hennar, svo og lagning varan-
Iegs slitlags á eldri götur eða gangstéttir.

2. gr.
t gatnagerðarsjóð skulu árlega renna 40 aurar af innflutningsgjaldi þvi af

benzíni, sem ákveðið var með 17. gr. laga nr. 4 frá 19. febrúar 1960, og 20% af
þungaskatti bifreiða.



3. gr.
Framlög gatnagerðarsjóðs til framkvæmda, sem ræðir í 1. gr. laga þessara,

ákvarðast af sjóðsstjórn í samráði við Samband íslenzkra sveitarfélaga og skulu
miðast við rúmmetra slitlags og mega ekki nema meira en helmingi af heildar-
kostnaði við gatnagerðina.

Heimilt er þó að taka tillit til þess, ef aðstæður við gatnagerð eru sérstaklega
slæmar, og hafa þá framlagið hærra en almennt er, allt að 60% heildarkostnaðar.

4. gr.
Stjórn gatnagerðarsjóðs skal kosin af Alþingi hlutbundinni kosningu til fjög-

urra ára í senn. Í sjóðsstjórninni eru fimm menn, og skipar ráðherra formann
sjóðsstjórnarinnar úr hópi þeirra.

5. gr.
Gatnagerðarsjóður er undanþeginn tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og öðrum

sköttum til ríkis, bæjar- eða sveitarfélaga.

6. gr.
Bæjar- og sveitarstjórnir, sem hyggjast njóta framlaga úr gatnagerðarsjóði.

skulu fyrir 1. desember ár hvert senda sjóðsstjórn umsóknir sínar ásamt áætlun-
um um væntanlegar gatnagerðarframkvæmdir næsta árs, þar sem m. a. skal gerð
grein fyrir því, hvernig séð verður fyrir þeim hluta heildarkostnaðarins. sem ekki
er greiddur úr gatnagerðarsjóði.

Þegar sjóðsstjórnin hefur metið umsóknirnar, fjárhagslegan og tæknilegan
undirbúning framkvæmdanna, skal hún ákvarða framlög úr sjóðnum fyrir 1.
febrúar varðandi yfirstandandi ár og tilkynna umsækjendum það án tafar.

Framlög úr sjóðnum greiðast bæjar- og sveitarfélögunum, eftir því sem verkinu
miðar áfram samkvæmt staðfestingu trúnaðarmanna sjóðsins.

7. gr.
Ef fjárhagur gatnagerðarsjóðs leyfir, er sjóðsstjórninni heimilt að lána bæjar-

og sveitarfélögum fé úr sjóðnum til þess að standa undir þeim hluta kostnaðarins
við hina varanlegu gatnagerð. sem þessir aðilar eiga sjálfir að greiða.

Lánskjör skulu miðast við það, að sjóðurinn sé ætíð fær um að sinna verk-
efnum sínum samkvæmt 1. gr. þessara laga. Ríkisstjórninni er heimilt f. h. ríkis-
sjóðs að ábyrgjast slík lán.

8. gr.
Vegamálastjóri er framkvæmdastjóri stjórnar gatnagerðarsjóðs og sér um vörzlu

sjóðsins, bókhald og fjárreiður.
Í reglugerð skal samgöngumálaráðherra setja nánari ákvæði um framkvæmd

laga þessara.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Varanleg gatnagerð er mjög skammt á veg komin hér á landi, enda þótt vega-
kerfið hafi lengzt og batnað á síðustu áratugum. Hvergi er þjóðvegur gerður úr
varanlegu efni, þegar frá er tekinn spölurinn milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.
Í kaupstöðum og kauptúnum eru yfirleitt malarvegir, en einmitt þar bætast óholl-
ustuhættir við þann mikla ágalla malarveganna, sem fólginn er í kostnaðarsömu
viðhaldi.

Ágallar malarveganna í kaupstöðum og kauptúnum eru löngu viðurkennd stað-
reynd, enda hefur orðið vart hreyfingar hjá nokkrum bæjarfélögum i þá átt að



steypa aðalgötur og umferðaræðar staðanna. Fjármagn hefur þó skort til, að hægt
væri að gera þetta af nokkrum myndarskap.

Stofnkostnaður við gatnagerð úr varanlegu efni er mikill, þótt hann borgi sig
vegna lítils viðhaldskostnaðar, en óhugsandi er, að hann verði greiddur jafnóðum
af útsvarstekjum bæjar- og sveitarfélaganna. Sum bæjarfélög hafa þegar reyrt
sér þunga fjárhagsbagga vegna þessara framkvæmda.

Hið opinbera fjárveitingarvald hefur ekki sinnt þessum málum sem skyldi.
Fjárveiting í gildandi fjárlögum til steyptra og malhíkaðra vega í kaupstöðum og
verzlunarstöðum nemur 95 þús. kr. og er beinlínis út í hött, en sú fjárhæð hefur
verið á fjárlögum um nokkurt árabil.

A hinn bóginn renna í ríkissjóð milljónatugir af bifreiða- og benzínskatti, sem
eigendur farartækja og notendur greiða einir. Þegar frá sjónarmiði þeirra væri
sanngjarnt, að einhver hluti þessara skatta færi til varanlegrar gatnagerðar. þvi
að slík gatnagerð býður upp á minnkandi viðhaldskostnað farartækjanna sjálfra.

Hitt er þó aðalatriði málsins, að ríkissjóður veiti af þessum skatttekjum sín-
um bæjar- og sveitarfélögum aðstoð við framkvæmd þessara nauðsynjamála, en
að því miðar það lagafrumvarp, sem hér er lagt fram.

Með lögum um efnahagsmál, nr. 4 frá 19. febr. 1960, var innflutningsgjald af
benzíni hækkað um kr. 1.16 á hvern lítra. Reikna má með því, að hver eyrir þessa
innflutningsgjalds gefi ríkissjóði um hálfa milljón króna. Lagt er til, að 40 aurar
renni í sérstakan gatnagerðarsjóð, sem aðstoði bæjar- og sveitarfélögin við varan-
lega gatna gerð samkvæmt nánari reglum. Miðað við benzínnotkunina 1960 mundu
þannig renna 20 milljónir króna til þessara hluta.

Jafnframt er lagt til, að 20% af þungaskatti bifreiða, sem er sérstök skatt-
lagning dísilbifreiða, renni í gatna gerðar sj óð, og mundu sjóðnum þar bætast 5
millj. kr.

Að öðru leyti skýrir frumvarpið sig sjálft.


