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Efni: Frumvarp til vegalaga, 437. mál
Tilv: 2007020008

Vísað er i bréf samgöngunefndar Alþingis dags. 7. þ.m. þar sem leitað er umsagnar um 
ofangreint frumvarp.

Það er tvennt í frumvarpinu, sem Bændasamtök íslands sjá ástæðu til að fjalla um, 
annars vegar kaflinn um girðingar og göng fyrir búfé og hins vegar ákvæði um yfirfærslu 
eignarréttar á vegsvæðum, til Vegagerðarinnar, sbr. VII. kafla frumvarpsins.

Stjóm Bændasamtaka íslands hefur sérstaklega kynnt sér ákvæði um girðingar og 
göng fyrir búfé í X. kafla frumvarpsins, m.a. með hliðsjón af lokaskýrslu Vegsvæðanefndar 
1998-2001, “Þjóðvegir og búfé”, útg. i janúar 2001, og ályktunum búnaðarþings, bæði frá 
2001 og 2006. Skýrslan og ályktanimar fylgjahér með.

í vegsvæðanefhdinni sátu fulltrúar ýmissa hagsmunaaðila, ásamt fulltrúum þriggja 
ráðuneyta, og náðist góð samstaða um flestar þær 16 tillögur sem lagðar voru fram í 
skýrslunni, þar með um lagabreytingar. Ein veigamesta tillaga nefhdarinnar laut að kostnaði 
við vegagirðingar og önnur mannvirki sem varða öryggi á vegunum, þ.e. þess efnis að 
veghaldari skyldi annast og kosta uppsetningu og viðhald girðinga til að friða vegsvæði, þar 
með hlið, vegristar og undirgöng, á stofn- og tengivegum. Undir þessi sjónarmið tók 
búnaðarþing, bæði 2001 og 2006.

Eftir yfírlestur frumvarpsins kemur í ljós að lítið tillit hefur verið tekið til ályktana 
búnaðarþings og skýrslu vegsvæðanefiidar sem á sínum tíma var talin marka tímamót í 
umfjöllun um þessi efni og er enn í fullu gildi. í viðkomandi frumvarpsgreinum (50-55) og í 
athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að svo tíl engar breytingar eru lagðar til á 
lögunum um framangreind efni, nema um göng undir vegi, og í umsögn 
fjármálaráðuneytisins kemur fram að lagabreytingamar muni ekki hafa í för með sér aukin 
útgjöld fyrir ríkissjóð. Bændasamtökin telja að við samningu þessara greina frumvarpsins hafi 
ekki tekist að tengja löggjöfma við tíðarandann, þá þróun sem orðið hefur i umferðarhraða og 
umferðarþunga og því síður við breytingar i búskaparháttum og landnýtingu i sveitum 
landsins á seinni árum. Sambýlið á milli umferðaræða í gegn um lönd bænda og búskapar í 
sveitum landsins er að verða æ erfiðara og því er brýn nauðsyn að laga löggjöfina að 
breyttum aðstæðum.
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í tillögu Vegsvæðanefndar nr. 2 segir svo:

“Nefndin leggur til að Vegagerðin kosti og sjái um að girða og annast viðhald 
veggirðinga sem reistar eru til að friða vegsvæði stofn- og tengivega Jyrir ágangi búfjár, 
sbr. tillögu nr. 1. Uppsetning og viðhald veggirðinganna, þar með talinn kostnaður vegna 
nauðsynlegra vegrista, hliða og undirganga, verði falið Vegagerðinni og stefnt verði að því 
að loka vegsvæðum þjóðvega eins og unnt er þar sem slysatíðni er mest, mestur 
umferðarþungi og umferðarhraði ”.

Rökin fyrir þessu hafa enn styrkst á þeim árum, sem liðin eru síðan nefndin skilaði 
áliti sínu. Umferðin hefur þyngst mikið um vegina og hraði hennar aukist, og á sama tíma 
hefur fjölgað mikið þeim jörðum, þar sem ekki er föst búseta eða hefðbundinn búskapur, en 
því fylgir óhjákvæmilega, að viðhald veggirðinga verður stopulla.

Stjóm Bændasamtaka íslands er eindregið þeirrar skoðunar, að eina raunhæfa leiðin til 
að hafa þessa hluti i lagi, þannig að umferðinni stafi ekki hætta af lausu búfé, sé að 
Vegagerðin beri ábyrgð á bæði uppsetningu og viðhaldi veggirðinga og annarra nauðsynlegra 
mannvirkja, og er skorað á samgöngunefiid að breyta frumvarpinu í þá veru.

Bændasamtök íslands telja vera til bóta ný ákvæði í 37. grein frumvarpsins, sem 
kveða á um skyldu Vegagerðarinnar til að tilkynna landeigendum, þegar áformað er að ráðast 
í framkvæmdir, sem hafa í för með sér skerðingu á eignarréttindum og leita sátta og 
samkomulags við þá.

I núverandi lögum og eins í fyrirliggjandi frumvarpi er gengið út frá því, að eignamám 
vegsvæðis feli í sér yfirfærslu á grunneignarrétti þess lands, sem eignamámið tekur til. Þetta 
vilja Bændasamtökin að verði skoðað nánar. Vandséð er að veghaldara sé nauðsyn á að öðlast 
beinan og fullkominn eignarrétt að vegsvæðum. Með tilliti til meðalhófsreglu væri réttara og 
eðlilegra, að réttur veghaldara til vegsvæðisins væri réttur til afnota, þ.e. sá umráðaréttur sem 
veghaldara er nauðsynlegur, en grunneignarrétturinn yrði áfram á hendi landeiganda.

Jaftiframt virðist eðlilegt, með tilliti til sömu meðalhófsreglu, að réttur til vegsvæðis, 
sem er aflagt, falli aftur til landeiganda án endurgjalds, þó þannig að áfram verði í lögum 
núgildandi regla um að matsverð hins aflagða vegsvæðis komi til frádráttar, ef sami 
landeigandi fær bætur fyrir nýjan veg, sbr. 4. málsgr. 39. greinar frumvarpsins.

Loks er þess farið á leit, að fulltrúum Bændasamtaka íslands gefist kostur á að hitta 
nefhdina til að skýra frekar sjónarmið sín.

Virðingarfyllst, 
f.h. Bændasamtaka Islands


