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Efni: Umsogn um frumvarp tíl laga um olíu og kflómetragjald o.fl., 794. mál.

Með bréfi dagsettu 5. maí sl. óskaði Efnahags- og viðskiptanefiid Alþingis eftir umsögn um 
ofangreint fiumvarp.
Varðandi athugasemdir um 1. gr. frumvarpsins um undanþágur til handa bifreiðum i eigu 
björgunarsveita visar Vegagerðin til bréfs síns til Efnhags- og viðskiptanefhdar dags. 2. des.
2005 þar sem segir m.a.:

„Að mati Vegagerðarinnar hefði þó verið ástœða til að skoða frá grurmi hvort tiiefrú 
sé til að veita svo víðtækar undanþágur til notkunar á litaðri olíu á skráningarskyld 
ökutœki og raun ber vitni. Mismunun í gjaldtöku a f ökutœkjum getur skapaö 
ójqfnvœgi í samkeppni milli aðila á markaði auk þess sem flókið kerýi undanþágu er 
erfitt í framkvæmd og býður heim misnotkun. Af þeim sökum er lagt til að farið v?rði 
i frekari endurskoðun laganna til einföldunar með fœkkun undanþága að markmiði

í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að tímabundin lækkun olíugjalds verði framlengd til 31. 
desember 2006 og leggst Vegagerðin eindregið gegn þeirri framlengingu. Gjaldið hefur nú 
tvívegis verið lækkað tímabundið, fyrst frá 1. júlí 2005 til áramóta og svo aftur frá 1. janúíir
2006 til 30. júní nk. Lækkunin nemur fjórum krónum á hvem lítra og er gjaldið nú 41 kr. á  

hvem lítra í stað 45 kr. eins og gert var ráð fýrir í upphafi.
í  Samgönguáætlun 2005 - 2008 sem samþykkt var á Alþingi í maí 2005 miðast áætlaðar tckjur 
Vegagerðarinnar, af olíugjaldi, við það að gjaldið verði 45 krónur á hvem lítra. Sala á 
gjaldskyldri olíu á síðari helmingi árs 2005 nam um 60 milljónum lítra og tekjutap 
Vegagerðarinnar vegna lækkunarinnar nemur um 240 m.kr. Miðað við þessar sölutölur má 
reikna með að árleg sala sé á bilinu 110-120 milljónir litra. Þar af leiðir að áætlað tekjutap 
Vegagerðarinnar vegna framlengingar tímabundinnar lækkunar til næstu áramóta, þ.e. fiá 1. 
júlí nk. til 31. des. nk., er um 240 m.kr. og tekjutap ársins 2006 er væntanlega á bilinu 440-480 
m.kr. í heildina, þ.e. fiá 1 .júlí 2005 til 31. desember 2006, nái lög þessi fram að ganga, er 
áætlað tekjutap Vegagerðarinnar því ríflega 700 m.kr. Vegagerðin leggst því eindregið gejgn 
því að fyrrgreind framlenging taki gildi.
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Vegagerðin leggst einnig gegn þeim breytingartillögum við málið sem til umsagnar voru. 
Virðingarfyllst

ón Rögnvaldsson, vegamálastjóri
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