
sþ. 97. Tillaga til þingsályktunar [85. mál]
um innheimtu veggjalds af hraðbrautum.

Flm.: Vilhjálmur Hjálmarsson, Karvel Pálmason, Helgi F. Seljan, Steingrímur
Hermannsson, Ragnar Arnalds, Benóný Arnórsson, Stefán Valgeirsson.

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að innheimta, í samræmi við 95. gr.
vegalaga. nr. 23/1970, sérstakt umferðargjald af bifreiðum, sem fara um Reykjanes-
braut og Suðurlandsveg, svo og aðrar þær hraðbrautir, sem lagðar verða með varan-
legu slitlagi, þegar þær teljast gjaldbærar.

Greinargerð.
Við upphaflega samþykkt vegalaga í desember 1963 var þegar gert ráð fyrir því

með 95. gr. þeirra laga, að ráðherra sé heimilt að ákveða með reglugerð, að greiða
skuli sérstakt umferðargjald af bifreiðum, sem fara um tiltekna vegi eða brýr.
Þetta ákvæði hefur staðið óbreytt við ítrekaða endurskoðun vegalaga.

Með ofangreindu ákvæði í téðum lögum hefur löggjafarvaldið lýst þeirri skoðun
sinni, að réttmætt sé, að þeir, sem njóta nútíma hraðbrauta, greiði nokkurt gjald
fyrir þau forréttindi, enda eru verkefnin í vegamálum um land allt stórbrotin og
fjárþörf vegasjóðs mikil. Þá er einnig eðlilegt, að þeir, sem einkum aka hina full-
komnustu vegi, leggi nokkuð af mörkum til þess að hraða vegaframkvæmdum
annars staðar á landinu.

Umrætt veggjald hefur verið lagt á bifreiðaumferð um hinn steinsteypta Kefla-
víkurveg í nokkur ár. Þótt skoðanir hafi verið skiptar um þá ákvörðun, er það óum-
deilanlegt, að aðstöðumunur þeirra bifreiðaeigenda, sem aka slíka vegi, annars
vegar og hinna, sem aka gömlu malarvegina, er gífurlegur og næsta augljós. Veg-
gjald hefur aðeins verið smávægilegur hluti af þeim sparnaði, sem orðið hefur á
eldsneytiseyðslu og viðhaldi. Eru þá ekki talin mikil þægindi og tímasparnaður.
Það er einnig áreiðanlegt, að þeir greiða hæsta vegagjaldið. sem lélegustu vegina aka.

Þess má einnig geta, að af þeim ástæðum, sem nú hafa verið raktar, er það
algeng regla erlendis að afla fjár til vegagerðar með töku veggjalds eða brúar-
gjalds, eftir því sem við þykir eiga fl hverjum stað. Þessar þjóðir hafa þó flestar
margfalt fullkomnara vegakerfi en við Íslendingar.

Við afgreiðslu þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1972-'75 á síðasta
Alþingi brá svo við, að samþykkt var að fella burt veggjald úr tekjuáætlun vega-
sjóðs á árunum 1973-'75, en hækka þess í stað benzingjald á sama Uma. Hins
vegar greiddu svo margir alþingismenn ekki atkvæði við þá afgreiðslu, að sú breyt-
ing fékk ekki meirihlutafylgi. því þykir flutningsmönnum rétt að leggja fram þessa
þingsályktunartillögu og stuðla þannig að endurskoðun umræddrar ákvörðunar
síðasta Alþingis. Er það von þeirra, að tillaga þessi verði tekin til meðferðar og
afgreiðslu á fyrri hluta þings. Verði hún samþykkt, þarf innheimta veggjalds ekki
að falla niður um næstkomandi áramót, eins og annars mun verða.


