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Borgarráð

Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til vegalaga; 437. mál, heildarlðg.

Vísað er til bréfs samgöngunefndar Alþingis, dags. 7. febrúar sl., þar sem óskað er umsagnar 
Reykjavíkurborgar um frumvarp til vegalaga; 437. mál, heildarlög. Undimtuð hefur farið yfir 
frumvarpið og gerir eftirfarandi athugasemdir:

Almennt um frumvarpið
Reykjavíkurborg telur margt í frumvarpinu vera til bóta. Reykjavíkurborg saknar hins vegar 
umfjöllunar um almenningssamgöngur. í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að 
nefiidinni sem samdi frumvaipið var m.a. falið að skoða hvort ástæða væri til að setja sérstök 
lagaákvæði um leyfis- og styrkveitingar Vegagerðarinnar vegna almenningssamgangna. Ekki 
er að finna neina umf]öllun um þetta í frumvarpinu og verður að telja það miður. Minnt er á 
mikilvægi ahnenningssamgangna og þá staðreynd að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 
hafa ítrekað undanfarin ár kallað eftir ábyrgð og stuðningi ríkisvaldsins við 
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Má sem dæmi minna á nýlega ályktun sem 
samþykkt var á ársfundi Strætó bs. þann 29. nóvember 2006 en ályktunin var svohljóðandi:

Arsfundur Strætó bs. og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvœðinu skora á ríkisvaldið að 
leggja sitt að mörkum til að bceta rekstrarskilyrði almenningssamgangna, og minnka þær álögur 
sem lagðar eru á starfsemina.
Einkum er lögð áhersla á eftirfarandi:

Kaupendur almenningsvagna fái 2/3 hluta virðisaukaskatts vegna kaupa á nýjum vögnum 
endurgreiddan á sama hátt og kaupendur hópferðabifreiða fá. Leiðréttingin verði afturvirk 
fráþví ákvœðið tókgildi 2001.
Kostnaðarauki sem varð vegna brottfalls þungaskatts og upptöku olíugfalds verði leiðréttur.
Ráðist verði i úrbœtur á þjóðvegum á höjuðborgarsvœðinu sem strætisvagnar aka um, með 
það að markmiði að ejla og auka samrœmdan forgang í umferð.
Ríkisvaldið styðji almenningssamgöngur um sem nemur álögðum virðisaukaskatti á starfsemi 
málajlokksins .

Þá er gerð athugasemd við að í frumvarpinu virðist sem hugtökin sveitarfélög og sveitarstjóm 
séu notuð nokkuð jöfnum höndum, án þess að greinarmunur sé gerður á merkingu þeirra.
Þannig segir í 14. gr. segir að vegamálastjóra sé heimilt að fela sveitarstjóm veghald 
héraðsvega innan sveitarfélagsins, óski viðkomandi sveitarfélag eftir því. í 2. mgr. 44. greinar 
segir að vegagerðinni sé heimilt að binda vetrarþjónustu á einstökum vegaköflum því skilyrði 
að allur kostnaður við hana eða hluti hans verði greiddur með framlagi sveitarstjórnar .

Hafa verður í huga að lögaðilinn er sveitarfélagið en sveitarstjómin er stjóm lögaðilans og fer 
með ákvörðunarvald um málefiii sveitarfélagsins. í samræmi við það er ekki rétt að fela 
sveitarstjóm veghald eða tala um framlag sveitarstjómar enda fer lögaðilinn, sveitarfélagið,
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með veghaldið eða greiðir framlagið, ekki sveitarstjómin.

í samræmi við framangreint er nauðsynlegt að breyta eftirfarandi greinum frumvaipsins og 
setja hugtakið sveitarfélag inn í stað sveitarstjómar: 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.og2.mgr.55.gr.

Minnt er á að samkvæmt sérstöku samkomulagi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
ríkisstjómarinnar ber að kostnaðarmeta öll stjómarfrumvörp 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 nefria breytingar á skilgreiningum 
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. Á meðan slíkt kostnaðarmat liggur ekki fyrir er 
ekki unnt að taka endanlega afstöðu til frumvarpsins.

Athugasemdir við einstaka greinar.
Um 9. gr.
í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að nokkrir vegir í þéttbýli, sem eru stofn- eða 
tengivegir samkvæmt gildandi lögum, muni teljast til sveitarfélagavega verði frumvarpið að 
lögum. Gerð er athugasemd við að ekki sé gerð nánari grein fyrir því um hvaða vegi sé að 
ræða og hver fjöldi þeirra sé enda hefur þessi breyting í för með sér að kostnaður við veghald 
þessara vega færist yfir til sveitarfélaga. Án slíkra upplýsinga er ekki hægt að átta sig á hver 
áhrifin af breytingunni verða fyrir sveitarfélögin.

Um 14. gr.
I 14. gr. er kveðið á um heimildir vegamálastjóra til að fela sveitarstjóm eða öðrum veghald 
og skal það gerast með þjónustusamningi. Hafa ber í huga að á veghaldara hvíla víðtækar 
skyldur gagnvart viðkomandi vegirni auk bótaskyldu skv. 56. gr. frumvarpsins. Því er 
mikilvægt að veghaldari fái nægt fé til að standa undir þeim skyldum og þeirri ábyrgð sem á 
honum hvílir. Samningar við ríkisvaldið eru yfirleitt háðir því að fé sé veitt til verksins á 
fjárlögum. Fjárlög eru hins vegar eingöngu gerð til eins árs í senn. í 1. mgr. 14. greinar segir 
að fjárveitingar skv. vegaáætlun til héraðsvega skuli renna óskertar til sveitarfélags sem hefur 
tekið að sér veghald þeirra. Það blasir þannig við að óvissa mun ríkja um það hvort nægir 
fjármunir muni fást til að sinna veghaldi með fullnægjandi hætti. Vegna þessarar óvissu um 
fjármögnun verkefriisins en viðvarandi skyldum sem á veghaldara hvíla er nauðsynlegt að það 
sé gert að skilyrði við gerð þjónustusamninga saxnkvæmt ákvæðinu að slíkir samningar séu 
ætíð uppsegjanlegir af sveitarfélagsins hálfu fái sveitarfélagið ekki nægt fjármagn til að 
standa imdir skyldum sínum.

Reykjavíkurborg leggur því til að við 3. mgr. greinarinnar verði bætt nýjum málslið 
svohljóðandi:

„Slíkir samningar skulu ætíð vera uppsegjanlegir með þriggja mánaðafyrirvara. “ 

Um 17. gr.
Gerð er athugasemd við að heimild til gjaldtöku af umferð er bundin við þjóðvegi. Það kann 
ekki síður að vera tilefrii til að taka upp gjaldtöku af umferð um sveitarfélagsvegi, sérstaklega 
notkunargjald skv. 3. mgr. Þannig kann sveitarfélag að hafa af því hagsmuni að geta gripið til 
gjaldtöku til að stýra umferð um vegi innan sveitarfélagsins og jafria álag á einstök 
vegamannvirki. Ekki síður kunna sjónarmið um vemd umhverfis og imiferðaröryggi að gefa 
tilefni til innheimtu slíks notkunargjalds af umferð á sveitarfélagsvegi, ekki síður en þjóðvegi.
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Lagt er til að við 1. mgr. bætist svohljóðandi málsliður:
“Þá getur sveitarstjórn með sama hætti ákveðið að veghald einstakra 
sveitarfélagsvegá skuli kostað að hluta eða öllu leyti með veggjaldi a f umferð eða 
með notkunargjaldi. ’’

Um 18. gr. og28. gr.
Reykjavíkurborg tekur undir þær athugasemdir sem fram koma í bókun þriggja fulltrúa í 
nefnd um endurskoðun vegalaga og fylgja frumvarpinu. I 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, beri Vegagerðin og sveitarfélög 
kostnaðinn að jöfhu.

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

Reykjavíkurborg leggst alfarið gegn þessu fyrirkomulagi. Með þessu eru Vegagerðin og 
ríkisvaldið alfarið leyst undan því að taka tillit til aðstæðna og hagsmuna þess samfélags sem 
vegir eiga að þjóna og fara í gegnum. Vegagerðinni er falið algjört ákvörðunarvald um legu 
og staðsetningu vega án þess að vera á nokkum hátt gert skylt að taka tillit til annarra 
hagsmima en þröngra fjárhagslegra hagsmuna sinna. Allt ber þetta keim af því að ríkið sé 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-lið 18. greinar. Þar kemur fram 
að vegagerðin og sveitarfélög eigi að bera kostnað að jöfiiu 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 bregðast við og skipuleggja byggð 
fyrir fólkið. Þá getur skipulag og uppbygging byggðar í einu sveitarfélagi leitt til þess að 
umferð aukist verulega í öðm.

Til viðbótar má nefiia að aukning umferðar á þjóðvegi getur komið til vegna þess að ekki fást 
fjármunir á vegaáætlun til að gera nýjan veg sem skipulag sveitarfélagsins gerði ráð fyrir að 
tæki við viðbótarumferð. Þá er það ekki 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 sífellt 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.

Hafa ber í huga að samkvæmt íslenskri stjómskipan eru það sveitarfélög sem hafa það 
hlutverk að lögum að gæta hagsmuna þeirra sem þar búa. Það er bæði nauðsynlegt og eðlilegt 
að ríkið taki fullt tillit til sjónarmiða sveitarfélaga þegar kemur að vegamálum enda búi
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málefiialeg sjónarmið þar að baki. Það verður að gera ráð fyrir því að sveitarstjómarmenn beri 
hag samfélagsins fyrir bijósti og að þeir sýni ábyrgð og skynsemi gagnvart kostnaði ríkisins af 
þjóðvegagerð.

Gerð er athugasemd við 1. mgr. 18. gr. þar sem gert er ráð fyrir að sveitarfélög kosti holræsi, 
færslur á lögnum, almenna stíga og annað því tengt. Þennan kostnað, sem sérstaklega er til 
kominn vegna þéttbýlisins skuli ekki til kostnaðar við gerð þjóðvegar í þéttbýli. Þrátt fyrir að 
ákvæðið sé efiiislega samhljóða 20. gr. gildandi laga þá lýsir það úreltum viðhoríum að telja 
ekki göngu- og hjólreiðastíga hluta af þjóðvegakerfi landsins.

Um 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 gatnagerðargjald. Reykjavíkurborg hlýtur að undrast ákvæðið og það 
hvemig ríkisvaldið hyggst rökstyðja það fyrir íbúum einstakra svæða og sveitarfélaga að þeir 
þurfi að greiða verulegar fjárhæðir vegna vegagerðar eftir gildistöku laganna. í umsögn 
Reykjavíkurborgar til félagsmálanefiidar Alþingis um frumvarp til nýlegra laga um 
gatnagerðargjald var lögð á það áhersla að heimild sveitarfélaga til innheimtu 
gatnagerðargjalds væri ekki bundin við þéttbýli heldur næði einnig til fasteigna í dreifbýli. 
Félagsmálanefiid Alþingis féllst ekki á sjónarmið Reykjavíkurborgar. Ef ákvæði þetta verður 
að lögum blasir við að Reykjavíkurborg mun leita eftir því að nýsamþykktum lögum nr. 
153/2006 um gatnagerðargjald verði breytt og sveitarfélögum heimilað að innheimta 
gatnagerðargjald af fasteignum í dreifbýli. Standa engin rök til annars verði veghaldara 
heimilað að innheimta svokallað vegtengigjald eins og 20. gr. frumvarpsins gerir ráð fyrir.

Burtséð frá framangreindu telur Reykjavíkurborg vafasamt að ákvæðið uppfylli þær kröfur 
sem Stjómarskrá lýðveldisins íslands gerir til skattlagningarheimilda.. í 40. gr. segir að engan 
skatt megi á leggja né breyta né af taka nema með lögum. í 77. gr. segir að skattamálum skuli 
skipað með lögmn. Ekki megi fela stjómvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, 
breyta honum eða afiiema hann. Að áliti Reykjavíkurborgar dugir tilvísun til nýsamþykktra 
laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006 sem kveða á um heimildir sveitarfélaga til að 
innheimta sérstakan skatt, gatnagerðargjald, ekki til að uppfylla kröfur stjómarskrárinnar til 
skattlagningarheimilda.

Kristbjörg Stephenen, hdl.


