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Efni: Umsögn um lagafrumvarp til vegalaga.

HreppsneÍTtd Skorradal shrepps ijallaði um á fundum sínum í gær um fmmvarp til 
vegalaga, og veitir eftirfárandi umsögn:

17. gr.
Hreppsnefnd gerír fyrirvara við útfærslu 17. greinar. Nefiidin vísar til skuggagjalda en 
þar er átt við leið í einkaframkvæmd sem er vel þekkt erlendis, en hefiir ekki verið 
notuð hér á landi. Með skuggagjöldum er átt við að ríkið greiði þeim sem byggir og 
rekur mannvirkið ákveðið gjald sem ræðst af notkun þess.

37. grein.
í 37. grein er sagt að landeiganda sé skylt að láta af hendi land sem þarf til 
þjóðvegagerðar og hvers kyns veghalds, t.d. er kveðið á um að leyfa efiiistöku 
vegagerðar, hvort heldur er gijót, möl, eða önnur jarðefni.

Umsögn.
Ekki er hægt að skylda landeiganda til efiiistöku. Bent skal á að landeigandi skal hafa 
sjálfur um það að segja hvort efiiistaka sé leyfð auk þess sem námuleyfi þarf fyrir 
efhistöku fiá viðkomandi sveitarfélagi. Vísast þarna meðal annars til auðlindalaga og 
skipulagslaga.

52. grein.
Hreppsnefiid gerir athugasemd við 52. grein fhimvarpsins þar sem drögin kveða á um 
að landeigandi skuli annast viðhald girðinga með vegum í landi sinu.

Veghaldari annist viðhald girðinga meðfram þeim þjóðvegum landsins sem hafa meira 
en 300 SDU (sumardagsumferð) og beri af því þann kostnað sem til fellur.

14. grein.
Þar sem segir að Vegamálastjóri sé heimilt að fela sveitarstjóm veghald héraðsvega 
innan sveitarfélagins. Þessa heimild er vart hægt að veita nema fjármagn og forsjá 
sveitarfélagsins sé tryggð með samningi við fjárveitingarvaldið og betur útfært en 
núverandi texti sem er harla opinn og teygjanlegur.
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15. grein.
Er ekki eðlilegra að óháð deild innan vegagerðarinnar heyri beint undir 
Samgönguráðherrra, en ekki Vegamálastjóra? Eins og þetta er framsett, þá er 
Vegagerðin að hafa eftirlit með sjálfii sér, hvaða nafii sem sett er á deildina.

Tekið er undir sérálit þeirra þriggja fulltrúa í nefiid um endurskoðun vegalaga. Ekki er 
þó lagst gegn þeirri hugmynd að flytja verkefhi til sveitarfélaga og fagnar nefiidin þeim 
möguleika sem kveðið er á um í 14. grein laganna. Nefiidin skorar á 
samgönguráðherra að gera þjónustusamninga til reynslu við eitt eða fleiri sveitarfélög 
til að fá reynslu á viðkomandi fyrirkomulag.

Virðingarfyllst,

f.h. Hreppsnefhdar Skorradajgfjtepps

Davíð Pétufsson, odaviti
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