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Efni: Umsögn bæjarráðs Mosfellsbæjar varðandi frumvarp til vegalaga.

Á 815. fundi bæjarráðs Mosfellsbæjar þann 1. mars 2007 var tekið fyrir erindi 
Samgöngunefndar Alþingis varðandi að gefa umsögn um frumvarp til vegalaga.

Umsögn bæjarráð Mosfellsbæjar er svohljóðandi:

UMSÖGN VEGNA FRUMVARPS TIL NÝRRA VEGALAGA

Með nýju frumvarpi til vegalaga er leitast við að skýra ýmis ákvæði nánar sem ekki 
hefur verið nægilega Ijós svo sem flokkun vega og hvað fælist i  ábyrgð veghaldara, 
sem er til bóta.

Betur hefði þurft að taka á þeim vandamálum i  lögunum sem tengd eru stofnvegum / 
þéttbýli þar sem um allt annars konar umhverfi er að ræða en / strjálbýli. 
Framkvæmdir i  þéttbýli eru oft á tiðum erfiðari og flóknari þar sem um þrengri og 
erfiðari aðstæður eru að ræða, enda er mestur umferðarþungi þarsem byggð er 
þéttust. Sérstaklega snýrþetta að umferðaröryggismálum ítengslum við 
framkvæmdir i  þéttbýli.

Æskilegt hefði verið að tekið værí á lagningu hjólreiða- og göngustíga meðfram 
þjóðvegum en ekki varpa þeim kostnaði alfarið yfir á sveitarfélögin.

Taka verður undir með þeim fulltrúum nefndarinnar sem skiluðu séráliti. Með þvi að 
varpa kostnaði yfir til sveitarfélaga af vegagerð verður að liggja Ijóst fyrir hvernig 
fjármagna á þau verkefni. í  frumvarpinu er sem dæmi kostnaður við hljóðvarnir í þeim 
tilvikum sem byggð þróast að stofnvegi sett yfir á sveitarfélögin en i  þeim tilvikum þar 
sem vegir eru færðir nær byggð. Skýrara og eðlilegra hefði verið að Vegagerðin 
stæði i  öllum tilvikum straum af kostnaði við hljóðvarnir enda orsakast hávaðinn af 
umferð á viðkomandi vegi.
Þá er i  frumvarpinu gert ráð fyrirþvi að sé ekki tekið tillit til óska Vegagerðarinnar við 
staðsetningu lagningu vega verði viðkomandi sveitarfélag að bera kostnað af þeim 
kostnaðarmun. Slikt fyrirkomulag er með öllu óásættanlegt fyrir sveitarfélögin i 
landinu.

ALMENN UMSÖGN

ATHUGASEMDIR VIÐ EINSTAKAR GREINAR
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Kostnaður vegna þjóðvega í þéttbýli 
Ónákvæmt er að tala um að sveitarfélög eigi að bera kostnað affærslu lagna vegna 
vegaframkvæmda. Þar ætti fremur að standa að eigandi lagnarinnar beri kostnaðinn, 
það er viðkomandi veitustofnun. í  mörgum tilvikum er það þannig að veitur og/eða 
eigendur lagna eru ekki endilega / eigu viðkomandi sveitarfélags. í  samræmi við það 
sem kemurfram hérað ofan erfaríð fram á breytingu í þá veru að Vegagerð beri í 
öllum tilvikum kostnað a f hljóðvörnum. Eðlilegast erað setja ákveðin hávaðamörk 
sem skera eiga úr um hvort þörfsé á að ráðast í hljóðvöm. Það að kostnaður skuli 
skiptast með mismunandi hætti e ftirþví hver orsök aukningar á umferð er, býður upp 
á ágreining.

20.gr.
Vegtengigjald

Þessi grein orkar vægast sagt tvimælis, þar sem um nýjan skatt er að ræða. Skýra 
verður betur hver á að standa straum afsvokölluðu vegtengigjaldi en að óathuguðu 
mál mætti ætla að hér sé enn á ný verið að seilast í vasa sveitarfélaga og/eða 
húsbyggjenda.

28.gr 
Vegir og skipulag

Gerð erathugasemd viö að sveitarfélög eigi að bera þann kostnaðarmun sem hlýst af 
færslu vegar þegar tillögu Vegagerð um vegstæði er ekki hlitt í  einu og öllu.

34. gr.
Bráðabirgðaafnot lands 

í  Ijós aukningar á verðmæti lands og aukinnar nýtingar hlýtur að teljast óeðlilegt að 
Vegagerðinni skuli áfram vera heimilt að leita að efni til vegagerðar hvar sem vera 
skal.
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