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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á logum nr. 87/2004, um olíugjald 
og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum.

Landssamband vörubiíreiðastjóra hefur farið yfir breytingar eins og þær liggja fyrir 
í frumvarpi. Sambandið fagnar þessum breytingum og telur þær efiiislega vel unnar 
og í takt við vimræðu sambandsins við ráðuneytið varðandi þessi mál.

Það eru hins vegar tvö atriði sem sambandið telur þurfa lagfæringar við.

a. Það hafa komið í ljós vandkvæði varðandi vörubifreiðar í snjóruðningi. Við 
slíka vinnu eru eknir fáir kílómetrar en bifreiðamar er að erfiða mikið og þar af 
leiðandi eyða þær miklu eldsneyti, við getum verið að tala um 80-100 lítra á 
hverja 100 km. Trúlega væri réttlátara að viðkomandi bifreið væri á undanþágu 
og hefði val. Að okkar mati gæti þessi rekstur fallið undir götuhreinsibifreiðar, 
það þarf hins vegar trúlega að koma fram í skýringum.

Það er allra hagur að hægt sé að sinna snjóruðningi með þeim tækjum sem henta 
hveiju sinni, ýmist er um að ræða vinnuvélar eða sérútbúnar vörubifreiðar. 
Yerulegur rekstrarmunur er hvort vinnuvélin sé notuð eða vörubifreiðin. Á þessu 
verður að taka í frumvarpinu, það hlýtur að vera til hagsbóta fyrir alla ekki hvað 
síst íbúa í hinum dreifðari byggðum landsins að vel sé staðið að snjóruðningi og 
þá með þeim tækjum sem henta hverju sinni.

b. Annað sem þarf að breyta er í 4.gr. þar sem orðin í landbúnaði fellur brott. 
Sambandið telur rétt að breyta þessu á þennan veg enda eru dráttarvélar oft 
notaðar sem vinnuvélar. Vandamálið við þessa breytingu er að víða eru 
dráttarvélar með vagna notaðar til efrdsflutninga í samkeppni við vörubifreiðar. 
Núna er greitt olíugjald af eldsneyti vélarinnar en eftir breytingu ekur vélin eftir 
vegakerfinu án þess að greiða neitt í olíugjald eða þungaskatt. Vagnar í þessum 
tilfellum bera oftast frá 8-12 tonna farmþunga. A árunum 2004 og 2005 hefur 
Vegagerðin haft afskipti af 24 aðilum í slíkum farmflutningum.

Sem dæmi um þennan vanda má nefha að undanfarið hefur dráttarvél verið ekið 
þjóðveginn á Kjalamesi, þetta er skráð dráttarvél/ökutæki sem getur ekið á 80 
km. hraða og er í efhisflutningum eftir vegakerfmu. Þessi vél greiðir nú
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þungaskatt í formi olíugjalds en eftir breytingu myndi hún ekki greiða neinn 
þungaskatt hvorki í formi olíugjalds eða kílómetragjalds.

Að okkar mati væri hægt að koma í veg fyrir mismun sem að breytingunni leiddi 
með smávægilegum breytingum á 4. gr. b. lið.

Hugsamleg tíllaga að breytingu á 4. gr. b. lið:
Greiða þarf sérstakt kílómetragjald af bifreiðum og eftirvögnum sem 
dregnir eru af dráttarvélum/ökutækium og er ekið eftir þjóðvegum 
landsins, eru 5.000 kg. eða meira að leyfðri heildarþyngd og skráðar eru í 
ökutækjaskrá til sérstakra nota skv. 4. og 6. tölul. 1. mgr. 4. gr.

Séu eftirvagnar sem dráttarvélar draga komnir yfír 5.000 kg. að leyfðri 
heildarþyngd er mjög líklegt að þeir séu notaðir í einhverskonar 
fl utningastarsemi og ætti því skilyrðislaust að greiða af þeim þungaskatt. A 
sama hátt má segja að vagnar fyrir léttari flutning geti ekki verið arðbærir í 
slíkum rekstri og því líklegra að þeir séu notaðir til alhliða notkunar eins og við 
búrekstur.

Með kveðju, . .

Knútur Halldórsson framkvæmdastj óri LV.
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