
Nd. 618. Nefndarálit [41. mál]
um frv. til I. um jarðgöng á þjóðvegum.

Frá meiri hl. samgöngumálanefndar .

Nefndin hefur rætt frv. á tveimur fundum sínum og sent það vegamálastjóra
og vegalaganefnd til umsagnar með bréfi, dags. 15. f. m.

Umsagnir ofangreindra aðila hafa borizt nefndinni, og eru þær prentaðar sem
fylgiskjöl með þessu nefndaráliti. Báðir leggja þeir til, að frestað sé afgreiðslu
frv., þar sem efni þess og tilgangur falli innan verkahrings vegalaganefndar, og
þess vænzt, að hún hafi lokið störfum fyrir næsta reglulegt Alþingi, sem kemur
saman í haust.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu frv.
Það er álit meiri hl. nefndarinnar, að það verkefni, sem nefnt frv. um jarð-

göng á þjóðvegum fjallar um, eigi að heyra undir störf vegalaganefndar. eins og
formaður þeirrar nefndar og vegamálastjóri benda á í umsögnum sínum um frv.
Leggur meiri hl. nefndarinnar því til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 4. apríl 1962.

Sigurður Ágústsson,
form., frsm.

Benedikt Gröndal,
fundaskr.

Jónas Pétursson.

Fylgiskjal I.

VEGAMÁLASTJÓRINN Reykjavík, 16. marz 1962.
Umsögn um frumvarp til laga um jarðgöng á þjóðvegum á þskj. 46.

Samgöngumálanefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 15. þ. m.,
sent mér til umsagnar frumvarp til laga um jarðgöng á þjóðvegum á þskj. 46.

Frumvarp sama efnis var flutt á Alþingi 1960, en náði þá ekki fram að ganga.



Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, er samhljóða frumvarpinu frá 1960 með þeirri
breytingu einni, að í 2. gr. h-lið er gert ráð fyrir 3 aura viðbótar skatti á benzínlítra,
er renna skal í brúasjóð, og er ekki heimilt að verja þeim tekjum til annarra fram-
kvæmda en jarðgangagerðar. Í frumvarpinu frá 1960 var ekki gert ráð fyrir neinum
auknum tekjum til brúasjóðs til þess að mæta þessu nýja verkefni.

Í umsögn um frumvarpið frá 1960, sem send var samgöngumálanefnd efri
deildar Alþingis með bréfi, dags. 22. des. 1960, og fylgir hér með í afriti, var lagt
gegn samþykkt frumvarpsins, en jafnframt bent á, að eðlilegra væri að efla vega-
sjóð, sem einnig hefur tekjur sínar af benzinskatti, til þess að standa undir greiðslu
kostnaðar við jarðgangagerð.

Ég er enn sömu skoðunar og áður um það, að eðlilegra sé að tengja jarð-
gangagerð vegasjóði en brúasjóði, en með tilliti til þess, að samgöngumálaráðherra
skipaði hinn 10. maí 1961 nefnd skv. þingsályktun frá 23. marz 1961 til þess að
endurskoða gildandi lög um vegi og brýr og fjáröflun til þessara framkvæmda,
þá leyfi ég mér að leggja til, að afgreiðslu ofangreinds frumvarps verði frestað til
næsta reglulegs Alþingis.

Virðingarfyllst,

Sigurður Jóhannsson.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

VEGALAGANEFND
Reykjavik, 21. marz 1962.

Vegalaganefnd hefur borizt bréf háttvirtrar samgöngumálanefndar, dags. 15.
þ. m.• þar sem óskað er umsagnar nefndarinnar um frumvarp til laga um jarðgöng
á þjóðvegum. þskj. 46.

Vegalaganefnd var skipuð af sámgöngumálaráðherra 10. maí 1961 til að endur-
skoða gildandi lög um opinbera vegi og brýr og athuga jafnframt möguleika á
öflun fastra tekjustofna fyrir vega- og brúargerð.

Stefnt er að því, að nefndin ljúki störfum fyrir næsta reglulegt Alþingi, haustið
1962. og er það álit nefndarinnar. að ekki sé tímabært að gera breytingar á skipan
þeirra mála, er henni voru falin til athugunar, meðan á téðri endurskoðun stendur.

Þar sem efni það. er umrætt lagafrumvarp fjallar um, fellur innan verkahrings
nefndarinnar. telur nefndin rétt að fresta afgreiðslu frumvarpsins til næsta reglu-
legs Alþingis.

Virðingarfyllst,

f. h. vegalaganefndar.
Brynj. Ingólfsson,

formaður.

Til samgöngumálanefndar neðri deildar Alþingis,
Reykjavík.


