
Nd. 675. Nefndarálit [27. mál]
um frv. til l. um breyt. á lögum nr. 36 14. maí 1955,um breyt. á vegalögum, nr. 34
22. april 1947.

Frá minni hl. samgöngumálanefndar.

Frumvarp þetta um að opna vegalögin flutti Hannibal Valdimarsson í upphafi
þings, og hefur það legið óafgreitt hjá nefndinni síðan. Á þessu þingi hafa ýmsir
þingmenn flutt allmargar breytingartillögur við frumvarpið, og sýnir það, að full
þörf er á að taka marga nýja vegi í þjóðvega tölu, enda eru nú mörg ár liðin, síðan
vegalögum var síðast breytt. Jafnan hefur og þótt heppilegra að breyta vegalögum
á miðju kjörtímabili heldur en á seinasta ári fyrir kosningar. Þess vegna taldi flutn-
ingsmaður, að rétt væri að opna vegalögin á þessu þingi fremur en á því næsta,
sem er seinasta þing kjörtímabilsins.

Samt sem áður hefur meiri hlutinn ekki viljað mæla með samþykkt frumvarps-
ins og ber fyrir sig, að nefnd, sem ríkisstjórnin hafi skipað, sé að endurskoða
vegalögín. Þetta eru þó fánýt rök, því að aldrei getur það orðið á færi annarra en
þingmannanna í hverju kjördæmi að bera fram tillögur um, hvaða vegi taka skuli
í þjóðvega tölu.

Á Vestfjörðum er svo ástatt víða, að heil sveitarfélög eru enn eigi komin í sam-
band við vegakerfi landsins. Úr þessu ófremdarástand i er orðið aðkallandi að bæta
hið bráðasta. Þá eru einnig mjög erfiðar samgöngur milli norðurhluta Stranda-
sýslu og annarra hluta Vestfjarðakjördæmis. Úr því var ætlun flutningsmanns að
bæta með tillögum þessa frumvarps um þjóðvegi um Tröllatunguheiði og um Kross-
árdal milli Gilsfjarðar og Bitru.

Í frumvarpinu var einnig lagt til, að nokkrir sýsluvegir yrðu nú teknir i þjóð-
vega tölu. Hefur þróunin jafnan verið sú að létta smám saman nokkuð á sýslu-
sjóðunum, sem hafa mjög takmörkuð fjárráð til framkvæmda i vegamálum.

Undirritaðir telja fyllstu rök mæla með því, að frumvarpið verði samþykkt, og
leggja því til, að svo verði gert.

Aþingi, 8. april 1902.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Björn Pálsson.


