
Nd. 611. Nefndarálit [73. mál]
um frv. til I. um opinbera aðstoð við varanlega gatnagerð á vegum bæjar- og
sveitarfélaga.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Ég vil
samþykkja frumvarpið, en stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar í nefndinni vilja vísa
því frá með dagskrá. Einn nefndarmanna, Skúli Guðmundsson, mun gera sérstaka
grein fyrir sinni afstöðu.

Nefndinni bárust umsagnir um frumvarpið frá þremur aðilum: Sambandi
íslenzkra sveitarfélaga, borgarverkfræðingi Reykjavíkurborgar og frá vegamála-
stjóra. Umsagnir þessara aðila eru prentaðar með áliti þessu sem fylgiskjöl.

Augljóst er af umsögnum þessara aðila, að tveir þeirra eru sammála efni frv.
Samband íslenzkra sveitarfélaga hefur gert samþykkt um það efni, sem frumvarpið
fjallar um, þ. e. varanlega gatnagerð sveitarfélaga, og er hún í öllum aðalatriðum
samhljóða meginefni frumvarpsins. Borgarverkfræðingur telur frumvarpið einnig
í samræmi við samþykktir Reykjavíkurborgar, en telur þó rétt að gera nokkrar
minni háttar breytingar á því. Vegamálastjóri vísar til þess, að milliþinganefnd í



vegamálum hafi skilað áliti til ríkisstjórnarinnar og þar sé fjallað um það vanda-
mál, sem frumv. sé ætlað að leysa, og af þeim ástæðum geti hann ekki mælt með
samþykkt þess.

Nú liggur fyrir, að ríkisstjórnin ætlar sér ekki að leggja fyrir yfirstandandi
Alþingi neinar tillögur til breytinga á vegalögum. og sýnist þá ástæðulaust að tefja
afgreiðslu nauðsynlegra mála með þeirri afsökun, að álit milliþinganefndar í vega-
málum liggi hjá ríkisstjórninni.

Efni þessa frumvarps er um það, að stofnaður skuli sérstakur gatnagerðar-
sjóður með hluta af núverandi benzínskatti og þungaskatti bifreiða. Líklegt er,
að árlegar tekjur sjóðsins yrðu um 25-30 milljónir króna. Fé þessu á að verja
til þess að styðja bæjar- og sveitarfélög til varanlegrar gatnagerðar. þ. e. a. s. til
að malbika eða steypa götur.

Enginn vafi leikur á því, að mikil þörf er orðin á því, að vegir í þorpum og
kaupstöðum verði gerðir betur úr garði en nú er. Umferðin eykst jafnt og þétt,
og gömlu malarvegirnir þola ekki orðið hina miklu umferð. Ríkissjóður innheimtir
nú háa skatta af benzíni og bifreiðum. því verður varla neitað, að réttmætt sé, að
nokkur hluti þessa fjár renni til bættrar vegagerðar og þá fyrst og fremst þar, sem
umferðin er mest.

Ég legg því til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 9. apríl 1963.

Lúðvík Jósefsson.

Fylgiskjal I.

SAMBAND íSLENZKRA SVEIT ARFÉLAGA
Reykjavík, 3. apríl 1963.

Bréf háttvirtrar fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, dags. 5. marz s, 1., ásamt
frumvarpi til laga um opinbera aðstoð við varanlega gatna gerð á vegum hæjar- og
sveitarfélaga, þskj. 88, var tekið til afgreiðslu á fundi stjórnar Sambands íslenzkra
sveitarfélaga hinn 1. apríl s. l.

Stjórnin samþykkti að svara bréfi háttvirtrar fjárhagsnefndar með því a~ vísa
til ályktunar þeirrar, sem gerð var á fundi fulltrúaráðs sambandsins 7. apríl 1962
varðandi öflun fjár til varanlegrar gatnagerðar í kaupstöðum og kauptúnum og
fyrirkomulag um framkvæmd þeirra mála í aðaldráttum.

Ályktun þessi er svo hljóðandi:
"Fulltrúaráðsfundur Sambands íslenzkra sveitarfélaga telur mjog aðkallandi,

að sveitarfélögum landsins skapist frambúðarmöguleikar til framkvæmda í varan-
legri gatnagerð.

Fundurinn álítur, að rétt sé, að stofnaður verði sérstakur gatnagerðarsjóður
og verði hlutverk hans að stuðla að varanlegri gatnagerð í kaupstöðum og kaup-
túnum

Í gatnagerðarsjóð renni árlega ákveðinn hluti af innflutningsgjaldi af benzíni
(eigi minna en kr. 0.50 á lítra, miðað við núverandi verðlag) og samsvarandi hluti
af þungaskatti bifreiða. Ef ríkisstjórn og Alþingi telja ekki unnt að greiða fram-
lögin af núverandi tekjum ríkissjóðs af þessum skattstofnum, leggur fundurinn til,
að gjöld þessi verði hækkuð sem þessu svarar.

Um úthlutun og lánveitingar úr sjóðnum verði settar ákveðnar reglur, er meðal
annars tryggi, að fé sjóðsins verði eingöngu varið til varanlegrar gatnagerðar og
mótframlög komi úr sveitarsjóðum. Sjóðnum verði einnig veitt heimild til að taka
lán til starfsemi sinnar, þegar um meiri háttar gatnagerðarframkvæmdir er að ræða,
ef þess gerist þörf.
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Fundurinn felur stjórn sambandsins að vinna ötullega að framgangi þessa
máls við Alþingi og ríkisstjórn."

Virðingarfyllst,

Jónas Guðmundsson.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis, Alþingi, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

BORGARVERKFRÆÐINGURINN Í REYKJA VíK

Reykjavík, 8. marz 1963.

Frumvarp til laga um opinbera aðstoð við varanlega gatnagerð á vegum bæjar-
og sveitarfélaga.

Nefndin hefur með bréfi, dags. 5. þ. m., óskað umsagnar minnar um þetta frum-
varp, sem gerir ráð fyrir vissum tekjustofni til ákveðinna framkvæmda bæjar- og
sveitarfélaga.

~ heildaráætlun um gatnagerð í Reykjavík 1962 var einmitt gert ráð fyrir slíkum
tekjustofni sem brýnni nauðsyn, ef takast mætti að koma gatnagerð höfuðborgar-
innar í sæmilegt horf.

Var þar sem einn möguleiki talin hækkun á benzíni um 60 aura á lítra, sem
skiptist eftir bílafjölda á hverjum stað.

Nefnt frumvarp gerir ráð fyrir tekjum til bæjar- og sveitarfélaga í sama anda
og gert er í nefndri áætlun um heildargatnagerð í Reykjavík, þó að upphæðin sé
lægri, og er því jákvætt, að þetta frumvarp kemur fram.

Gert hefur verið uppskátt í blöðum, að samið hafi verið frumvarp að nýjum
vegalögum. Af þeim upplýsingum virðist mega ráða, að þar sé um breytingu að
ræða á tekjustofnum til vegagerðar og að bæjar- og sveitarfélögum sé þar ætluð
hlutdeild í einhverju ákveðnu hlutfalli af heildartekjum.

Þar sem telja verður eðlilegt, að bæjar- og sveitarfélög hafi hlutdeild í tekjum
af bílasköttum, vegna vega- og gatnagerðar, hvort sem það er af benzíni, vara-
hlutum, innflutningi eða þungaskatti, er sú aðferð réttlátari að skapa tekjustofna
en útdeila aðstoð, sem líkist styrkveitingum.

Aðalgallar frumvarpsins eru því að mínum dómi:
a) Of lágt áætlaðar tekjur.
b) Stjórn sjóðsins er óþörf, þar sem ég álít þetta vera tekjustofna, sem bæjar-

og sveitarfélög eigi tvímælalaust fullan rétt á, og það eina, sem þurfi að gera
af hálfu stjórnarvalda, er eftirlit, t. d. vegamálastjóra, með því, að fénu sé
varið til vega- og gatnagerðar. Skipting teknanna sé ákveðin fyrir fram, eftir
tölu ökutækja eða á annan réttlátan hátt.

Virðingarfyllst,

Gústaf E. Pálsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis, c/o Birgir Kjaran.
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Fylgiskjal III.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 11. marz 1963.

Umsögn um frumvarp til laga um opinbera aðstoð við varanlega gatnagerð
á vegum bæjar- og sveitarfélaga á þingskjali 88.

Fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 5. þ. m., sent mér
til umsagnar ofangreint frumvarp.

Frumvarp þetta var lagt fram á Alþingi 1961, en náði þá ekki fram að ganga.
Var frumvarpið þá sent mér til umsagnar af heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri
deildar Alþingis, með bréfi, dags. 23. nóvember 1961. Í umsögn minni um frum-
varpið, dags. 7. desember 1961,er send var heilbrigðis- og félagsmálanefnd og fylgir
hér með í ljósriti, var lagt til, að frumvarpinu væri vísað til ríkisstjórnarinnar,
þar sem stjórnskipuð nefnd ynni að endurskoðun vegalaga.

Ég leyfi mér nú að vísa til téðrar umsagnar frá 7. desember 1961, en vil jafn-
framt taka það fram, að nefnd sú, sem skipuð var til þess að endurskoða vega-
lög, skilaði áliti til ríkisstjórnarinnar á síðastliðnu hausti. Í tillögum vegamála-
nefndar er einnig fjallað um það vandamál, sem ofannefndu frumvarpi er ætlað
að leysa, og kom það einnig fram í umræðum á Alþingi á s. l. hausti, er frum-
varp þetta var lagt fram

Með tilvísun til þess, er að framan greinir, get ég ekki mælt með samþykkt
ofangreinda frumvarps.

Virðingarfy llst,
Sigurður Jóhannsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.
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