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Efni: Umsögn um frumvarp til vegalaga

Með bréfi samgöngunefndar Alþingis, dags. 7. febrúar s.l., fékk Samband 
íslenskra sveitarfélaga til umsagnar frumvarp til vegalaga, 437. mál.

Sambandið telur margt í frumvarpinu vera til bóta. Sambandið saknar hins 
vegar umfjöllunar um almenningssamgöngur. Það var eitt af hlutverkum 
nefndarinnar sem samdi frumvarpið að fjalla um hvort ástæða væri til að setja 
sérstök lagaákvæði um leyfis- og styrkveitingar Vegagerðarinnar vegna 
almenningssamgangna. Ekki er að finna neina umfjöllun um þetta í 
frumvarpinu og telur sambandið það miður þar sem almenningssamgöngur 
skipta verulegu máli varðandi þróun vegakerfisins og umhverfismál. 
Sambandið telur rétt að nefndin heföi fjallað um málið með það fyrir augum 
að finna leiðir til að styrkja almenningssamgöngur.

í frumvarpinu virðist gæta nokkurs misskilnings um hugtökin „sveitarfélag" og 
„sveitarstjórn". Þau hugtök eru notuð jöfnum höndum að því er virðist í sömu 
merkingu. Nefna má sem dæmi að í 14. gr. segir að vegamálastjóra sé heimilt 
að fela sveitarstjórn veghald héraðsvega innan sveitarfélagsins, óski 
viðkomandi sveitarfélag eftir því. í 2. mgr. 44. greinar segir að vegagerðinni 
sé heimilt að binda vetrarþjónustu á einstökum vegarköflum því skilyrði að 
allur kostnaður við hana eða hluti hans verði greiddur með framlagi 
sveitarstjórnar.

Nauðsynlegt er að það liggi fyrir að það er sveitarfélagið sem er lögaðilinn en 
ekki sveitarstjórnin. Sveitarstjórnin er hins vegar sá aðili innan sveitarfélagsins 
sem fer með öll völd í sveitarfélaginu eða ákveður hvaða aðili innan 
sveitarfélagsins fer með völd á viðkomandi sviðum eða málaflokkum. Það er 
því ekki eðlilegt að fela sveitarstjórn veghald eða líta svo á að eitthvað sé 
greitt með framlagi sveitarstjórnar því það er sveitarfélagið sem fer með 
veghaldið eða greiðir framlagið en ekki sveitarstjórnin.

Nauðsynlegt er því að gera breytingar á eftirfarandi greinum frumvarpsins og 
setja hugtakið sveitarfélag inn í stað sveitarstjórnar í eftirfarandi greinum: 1. 
ml. 1. mgr. 14. gr., 2. mgr. 14. gr., 2. ml. 2. mgr. 28. gr., 1. ml. 3. mgr. 28. 
gr., 3. ml. 30. gr., 2. mgr. 44. gr., 2. mgr. 52. gr., 1. mgr. 55. gr. og 2. mgr, 
55. gr.
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Athugasemdir við einstaka greinar.

9. gr.

Sambandið telur rétt að gera athugasemd við 9. gr. frumvarpsins en í 
athugasemdum við ákvæðið kemur fram að nokkrir vegir í þéttbýli sem eru 
stofn- eða tengivegir samkvæmt gildandi lögum teljist til sveitarfélagavega 
verði frumvarpið að lögum. Nauðsynlegt er að gerð sé nánari grein fyrir því 
um hvaða vegi sé að ræða og hver fjöldi þeirra sé því með þessu er verið að 
færa kostnað yfir til sveitarfélaga.

14. gr.

í 14. gr. er fjallað um heimildir vegamálastjóra til að fela sveitarstjórn eða 
öðrum veghald og skal það gerast með þjónustusamningi. Á veghaldara hvíla 
víðtækar skyldur vegna viðkomandi vega auk bótaskyldu skv. 56. gr. 
frumvarpsins. Það er því afar mikilvægt að veghaldari fá nægt fé til að standa 
undir þeim skyldum og þeirri ábyrgð sem á honum hvílir. Samningar við rfkið 
eru yfirleitt háðir því að fé sé veitt til verksins á fjárlögum. Fjárlög eru hins 
vegar eingöngu gerð til eins árs í senn og því ríkir alltaf óvissa um að 
nægilegir fjármunir muni fásttil að sinna veghaldi með fullnægjandi hætti. Til 
dæmis kemur fram í 1. mgr. 14. greinar frumvarpsins að fjárveitingar skv. 
vegaáætlun til héraðsvega skuli renna óskertar til sveitarfélags sem hefur tekið 
að sér veghald þeirra. Vegna þessarar óvissu í fjármögnun en viðvarandi 
skyldum sem á veghaldara hvíla er nauðsynlegt að það sé gert að skilyrði við 
gerð þjónustusamninga skv. þessari grein að slíkir samningar séu ætíð 
uppsegjanlegir af sveitarfélagsins hálfu fái það ekki nægt fjármagn til að 
standa undir skyldum sínum.

Sambandið leggur því til að við 3. mgr. greinarinnar verði bætt nýjum málslið 
svohljóðandi: „Slíkir samningar skulu ætíð vera uppsegjanlegir með þriggja 
mánaða fyrirvara."

18. og 28. gr.

Sambandið tekur undir þær athugasemdir sem fram koma í bókun þriggja 
fulltrúa í nefnd um endurskoðun vegalaga.

í a-lið 2. mgr. 18. gr. kemur fram að Vegagerðin skuli bera kostnað af 
mannvirkjum sem nauðsynlegt er að setja við veg til að skýla byggð fyrir 
umferðarhávaða þegar vegi hefur verið valinn staður að ósk Vegagerðarinnar. 
í b-lið 2. mgr. 18. gr. segir að sveitarfélög skuli bera kostnað af slíkum 
mannvirkjum þegar byggð er skipulögð að þjóðvegi sem fyrir er eða hefur 
verið ákveðinn á staðfestu skipulagi samtímis eða áður en byggð er skipulögð 
og vegi þannig valin staðsetning að ósk sveitarfélags. í c-lið segir að ef umferð 
um veg hefur aukist verulega umfram það sem gert var ráð fyrir þegar 
skipulag var staðfest, eða þegar af öðrum ástæðum mátti ekki reikna með að 
umferðarhávaði yrði yfir leyfilegu hámarki, bera Vegagerðin og sveitarfélög 
kostnaðinn að jöfnu.

í 28. gr. er að finna sambærilega reglu en þar segir að ef þjóðvegi er að ósk 
sveitarstjórnar valinn annar staður en Vegagerðin telur æskilegt og það leiðir
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til aukins kostnaðar sé heimilt að krefja sveitarfélögin um þann 
kostnaðarmun.

Sambandið telur þetta fyrirkomulag með öllu óviðunandi fyrir sveitarfélögin í 
landinu enda eru Vegagerðin og ríkið með þessu fyrirkomulagi algjörlega 
leyst undan því að taka tillit til aðstæðna og hagsmuna þess samfélags sem 
vegir eiga að þjóna og fara í gegnum. Vegagerðinni er með þessum hætti falið 
algjört ákvörðunarvald um legu og staðsetningu vega án þess að vera á 
nokkurn hátt skylt að taka tillit til annarra hagsmuna en þröngra fjárhagslegra 
hagsmuna sinna. Allt ber þetta keim af því að ríkið er að reyna að koma hluta 
af kostnaði við gerð þjóðvega í þéttbýli yfir á sveitarfélögin.

Sérstaka athygli vekur framangreind regla sem sett er fram í c-Iið 18. greinar. 
Þar kemur fram að vegagerðin og sveitarfélög eigi að bera kostnað að jöfnu ef 
umferð um veg hefur aukist verulega umfram það sem gert var ráð fyrir þegar 
skipulag var staðfest, eða þegar af öðrum ástæðum mátti ekki reikna með að 
umferðarhávaði yrði yfir leyfilegu hámarki. Aukning umferðar getur verið af 
ýmsum ástæðum. Mest hefur aukningin verið á höfuðborgarsvæðinu 
undanfarin ár. Sú aukning er ekki verk þeirra sveitarfélaga sem þar eru. Ýmsar 
þjóðfélagsbreytingar hafa hins vegar leitt til þess að mikill fjöldi fólks hefur 
streymt til höfuðborgarsvæðisins og sveitarfélögin þar því orðið að 
skipuleggja byggð fyrir fólkið. Þá getur það verið að skipulag og 
uppbyggingar byggðar í einu sveitarfélagi leiði til þess að umferð aukist 
verulega í öðru. Hví skyldi kostnaður vegna aukningar umferðar um þjóðveg 
eitt í Garðabæ lenda að helmingi á því sveitarfélagi þegar Ijóst er aukningin á 
að mestu rætur að rekja til íbúafjölgunar í Hafnarfirði? Fjölmörg álitaefni sem 
þessi geta komið upp og valdið deilum og ósanngjörnum niðurstöðum. 
Sambandið telur því rökrétt og hentugast að vegagerðin og þar með ríkið beri 
þennan kostnað en ekki sveitarfélögin.

Þá er það ekki svo að það sé eingöngu þróun byggðar og aukning umferðar 
sem valdið getur því að nauðsynlegt sé að grípa til ráðstafana gagnvart 
hávaða frá umferð. Um hávaða gilda reglur settar af Alþingi og ríkinu en ekki 
af sveitarfélögum auk þess sem viðhorf fólks í samfélaginu til slíkra mála er 
sffellt að breytast. Það er fráleitt að láta einstaka sveitarfélög bera kostnað af 
því þegar ríkið gerir breytingar á sínu regluverki varðandi hávaða eða þegar 
viðhorf í samfélaginu breytast.

Ekki er víst að framangreind ákvæði muni leysa úr þeirri óvissu og deilum 
sem verið hafa um þessi mál. Auðvelt er að sjá fyrir sér deilur um framkvæmd 
þessara greina. Það skiptir öllu máli hver hefur frumkvæði og er fyrstur. 
Vegagerðin getur hæglega leikið þann leik að fara ekki fram á að nokkrir 
vegir verði skipulagðir og beðið eftir frumkvæði heimamanna eða valið legu 
vega algjörlega án tillits til hagsmuna heimamanna. Um leið og sveitarfélagið 
hefur einhverja skoðun á málinu eru strax komnar forsendur fyrir vegagerðina 
til að segja að legan sé að ósk sveitarfélagsins sem verði þar með að bera 
allan umfram kostnað. Sföan kemur fram í 28. gr. frumvarpsins að ef það 
verður ágreiningur á milli ríkisstofnunarinnar og sveitarfélagið eigi ráðherra, 
þ.e. ríkið, að skera úr um ágreininginn.
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Allt ber þetta að sama brunni, þ.e. að um leið og sveitarfélagið hefur skoðun 
á málinu þarf það að borga. Svo virðist því að allt vald sé í höndum ríkisins 
og vegagerðarinnar.

Eins og fram kemur í framangreindri bókun verður að hafa í huga að 
samkvæmt íslenskri stjórnskipan eru það sveitarfélög sem hafa það hlutverk 
að lögum að gæta hagsmuna þeirra sem í viðkomandi sveitarfélagi búa. Það 
er bæði nauðsynlegt og eðlilegt að ríkið taki fullt tillit til sjónarmiða 
sveitarfélaga þegar kemur að vegamálum enda búi málefnaleg sjónarmið þar 
að baki. Það verður að gera ráð fyrir því að sveitarstjórnarmenn beri hag 
samfélagsins fyrir brjósti og að þeir sýni ábyrgð og skynsemi gagnvart 
kostnaði ríkisins af þjóðvegagerð.

Eftir sem áður liggur það fyrir að vald til að ákveða fjárveitingar til vegamála 
liggur hjá Alþingi og því ætti það ekki að vera hættulegt fyrir ríkið að bera 
allan kostnað af þjóðvegagerð hvort sem þeir eru í þéttbýli eða dreifbýli.

Sambandið telur því rétt að ríkið standi straum af kostnaði sem fjallað er um í 
18. og 28. gr. frumvarpsdraganna og greinunum verði breytt í samræmi við 
það. Nái það ekki fram að ganga leggur sambandið til að það sé ekki ráðherra 
sem sker úr um ágreining á milli sveitarfélags og vegagerðar heldur einhver 
óvilhallur aðili, t.d. sameiginleg nefnd ríkis og sveitarfélaga eða sérstakur 
gerðardómur.

20.gr.

Grein þessi er nýmæli. í henni kemur fram að veghaldari héraðsvega, sem 
almennt má gera ráð fyrir að sé vegagerðin, þ.e. ríkið, geti lagt á sérstakt 
vegtengigjald til að standa straum af kostnaði við lagningu vegarins. Þá segir 
að um fjárhæð, álagningu og innheimtu fari samkvæmt lögum um 
gatnagerðargjald. Sambandið mótmælir þessari grein harðlega. Með þessu er 
ríkinu veitt heimild til að fjármagna vegagerð í dreifbýli með 
gatnagerðargjöldum sem reyndar eiga að kallast vegtengigjöld. Sveitarfélög 
og íbúar á viðkomandi svæði standa berskjölduð gagnvart þessari gjaldtöku. 
Ríkinu er með þessu veitt heimild til að seilast í vasa íbúa einstakra 
sveitarfélaga án þess að þeir hafi nokkuð um það að segja.

Þá er líklegt að ýmsir tæknilegir annmarkar séu því að þetta sé 
framkvæmanlegt þegar lög um gatnagerðargjald eru skoðuð með tilliti til 
þessa.

Þá verður fróðlega að fylgjast með því hvernig ríkisvaldið ætlar að rökstyðja 
það fyrir íbúum einstakra svæða og sveitarfélaga að þeir þurfi að greiða 
verulegar fjárhæðir vegna vegagerðar eftir gildistöku laganna. 
Gatnagerðargjald og þar með hinn nýi skattur, vegtengigjald, getur hlaupið á 
hundruðum þúsunda eða milljónum króna og munu bændur sjálfsagt verða 
stærstu greiðendur vegtengigjalds.

Þá felur grein þessi að öllum líkindum í sér brot á 40. og 77. gr. Stjórnarskrár 
lýðveldisins íslands. í 40. gr. segir að engan skatt má á leggja né breyta né af 
taka nema með lögum. í 77. gr. segir að skattamálum skal skipað með lögum.
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Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta 
honum eða afnema hann.

Þann 1. jú lí nk. taka gildi ný lög um gatnagerðargjald nr. 153/2006 þar sem 
m.a. er skorið úr þeirri óvissu sem áður ríkti um það hvort gatnagerðargjald 
væri skattur eða þjónustugjald. Fram kemur f lögunum að gatnagerðargjald sé 
skattur enda hafði flest bent til þess að svo væri í raun og niðurstöður 
dómstóla gengið á þá leið. Bæði núgildandi lög um gatnagerðargjald og hin 
nýju lög veita sveitarfélögum heimild til þess að ákveða hvort og í hve 
miklum mæli þau leggja á gatnagerðargjöld upp að ákveðnu hámarki þó. 
Ríkisstjórnin eða stofnanir ríkisins hafa ekki slík völd, sbr. framangreind 
ákvæði stjórnarskrárinnar. Sveitarfélögin búa hins vegar við annað kerfi hvað 
skattlagningarheimildir varðar sbr. 78. grein stjórnarskrárinnar. Þeim er t.d. 
heimilt að ákveð hvort skattar séu lagðir á eða ekki, allt eftir því hvað Alþingi 
ákveður. Þannig hafa sveitarfélögin heimild til að ákveða útsvarsprósentu 
innan ákveðinna marka og ákveða álagningarhlutfall fasteignaskatta upp að 
lögbundnu hámarki. Slíkar heimildir hefur ríkisstjórnin hins vegar ekki.

Þegar af þessari ástæðu er nauðsynlegt að fella ákvæði þetta f heiid sinni út úr 
frumvarpinu.

í Ijósi framangreindra athugasemda telur sambandið fullvíst að ákvæðið verði 
fellt út úr frumvarpinu en áskilur sér rétt til að koma með frekari rökstuðning 
gegn ákvæðinu ef þörf krefur.

Kostnaðarmat

Samkvæmt sérstöku samkomulagi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
ríkisstjórnarinnar ber að kostnaðarmeta öll stjórnarfrumvörp sem hafa í för 
með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Ljóst er að frumvarp þetta í 
óbreyttri mynd mun hafa í för með sér kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Þar 
má helst nefna breytingar á skilgreinginum vega sem leiða til þess að veghald 
einhverra þjóðvega færist yfir til sveitarfélaga, sbr. athugasemdir í 
frumvarpinu við 9. gr. Þá má telja víst að 18. og 28. gr. frumvarpsins muni 
leiða til kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Sambandið getur ekki tekið 
endanlega afstöðu til frumvarpsins fyrr en slíkt mat liggur fyrir.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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