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Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík komudagur /^/'2.

Með bréfi dags. 7. febrúar s.l. óskar samgöngunefnd Alþingis umsagnar um frumvarp 
til vegalaga, 437. mál, heildarlög.
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps fjallaði um frumvarp til vegalaga á fundi sínum 
13. febrúar s.l. Eftirfarandi umsögn var samþykkt:

Sveitarstjóm gagnrýnir harðlega skamman umsagnarfrest um frumvarpið, en erindið 
barst skrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps síðdegis föstudaginn 9. febrúar og óskað er 
eftir að svar berist eigi síðar en 15. febrúar n.k
Þá gagnrýnir sveitarstjórn að sveitarfélögin séu ekki betur upplýst um breytingar á 
flokkun vega í hverju sveitarfélagi og hvaða fjármunir muni fylgja héraðsvegum.

Sveitarstjóm telur nauðsynlegt að gera efitirfarandi breytingar á 9., 20. og 54. gr:

9. gr.
Lagt er til að efitirfarandi setning í 3. mgr. “Þar sem stofnvegur endar í þéttbýli skal 
hann ná að fyrstu þvergötu sem tilheyrir gatnakerfi þéttbýlisins og enda þar.” verði 
felld niður og í hennar stað komi “Þar sem stofnvegur endar í þéttbýli skal hann ná til 
þess svæðis sem mikilvægast er fyrir athafnalíf þéttbýlisins.” (óbreytt skilgreining frá 
núgildandi lögum).
Einnig er lagt til að eftirfarandi setningu í 4. mgr. “Þar sem tengivegur endar í þéttbýli 
skal tengja hann fyrstu þvergötu sem tilheyrir vegakerfi þéttbýlisins og enda þar.” 
verði felld niður og í hennar stað komi “Þar sem tengivegur tengir þéttbýli við 
stofnvegakerfíð skal hann ná til þess svæðis sem mikilvægast er fyrir athafnalíf 
þéttbýlisins.” (óbreytt skilgreining frá núgildandi lögum).

Sveitarstjóm mótmælir því harðlega að stofnvegur/tengivegur endi við fyrstu 
þvergötu og við taki sveitarfélagsvegur. Með þessari breytingu er verið að færa 
veghald hluta stofn- og tengivega yfir til sveitarfélaganna, án nokkurra fjárveitinga.
Þá er það einnig harðlega gagnrýnt að frumvarpið sé ekki kostnaðarmetið út frá 
sjónarhóli sveitarfélaganna, heldur aðeins fyrir ríkissjóð.

Lagt er til að 2. mgr. verði breytt og hún hljóði svo: “Um fjárhæð, álagningu og 
innheimtu vegtengigjaldsins fer samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur.”

Ekki er skynsamlegt að styðjast við lög um gatnagerðargjald, þar sem í lögunum er 
sett fram sú grundvallarskilgreining að gatnagerðargjald sé skattur sem lagður er á 
fasteignir í þéttbýli.
Þá eru gerðar aðrar kröfur til safnvega (héraðsvega) en gatna í þéttbýli s.s. varðandi 
bundið slitlag, gangstéttir, fráveitu og götulýsingu. Það er því eðlilegra að móta 
sjálfstæða gjaldskrá sem taki mið af lengd og tegund vegar.

20. gr.
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54. gr.
Lagt er til að 54. gr. verði breytt og hún hljóði svo: “Vegagerðin skal kosta gerð ganga 
undir vegi fyrir búfé þar sem það telst nauðsynlegt með tilliti til umferðaröryggis.”

Virðingarfyllst,

Svalbarðseyri, 14. febrúar 2007

F.h. sveitarstjómar 
Svalbarðsstrandarhrepps
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