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Efni: Varðandi: Þskj. 250 -  231. mál. Frumvarp til laga um breytingu á logum nr. 
87/2004 um olíugjald og kílómetragjald með síðari breytingum.

í frumvarpinu er lagt til að tímabundin lækkun á gjaldskrám markaðra stofha 
Vegagerðarinnar, sem í gildi hefur verið, verði gerð varanleg.

í vegáætlunarhluta samgönguáætlunar 2007-2010, sem samþykkt var á Alþingi er að vanda 
tekjuáætlun fyrir markaðar tekjur. Sú tekjuáætlun gerir ráð fyrir upprunalegri gjaldskrá 
tekjustofna (án lækkunar) fyrir árin 2008-2010.

Tekjuspá lj árlagafrumvarps 2008 gerir hins vegar ráð fyrir lækkaðri gjaldskrá, en reiknar með 
að magnaukning vegi upp þá lækkun þannig að heildamiðurstöður verði þær sömu og í 
vegáætlun fyrir árið 2008.

Vegagerðin hefur efasemdir um að sú magnaukning, sem verið hefur undanfarið muni skila 
sér á næstu árum þegar líklegt er að hægjast muni á í efnahagslífinu. Því muni þessi 
varanlega lækkun á gjaldskrá markaðra tekjustofiia setja úr skorðum tekjuáætlun vegáætlunar 
fyrir árin 2008-2010.

Stærstur hluti vegaframkvæmda undanfarinna ára hefur verið ijármagnaður af mörkuðum 
tekjum. Vegasjóður er staða í bókhaldi Vegagerðarinnar á innheimtu markaðra tekna 
gagnvart skilum frá ríkissjóði. Nettóstaða vegasjóðs í árslok 2006 var jákvæð irni 2,9 
milljarða. Æskilegt er að vegasjóður sé jákvæður og geti staðið undir sveiflum í innheimtu 
markaðra tekna. Líklegt er að eitthvað muni ganga á vegasjóð á árinu 2007.

í vegáætlun 2007-2010 er gert ráð fyrir verulegri aukningu framkvæmda, sem ijármagnast 
eiga af auknu beinu ríkisframlagi, ráðstöfun á söluandvirði Símans og svonefhdri sérstakri 
fjáröflun. Beinar ijárveitingar til vegagerðar umfram ráðstöfim markaðra tekna á árinu 2008 
eiga að vera samkvæmt vegáætlun 19,3 milljarðar.

Þegar fhimvarp til fjárlaga 2008 er hins vegar skoðað má sjá að þar er litið öðrum augum á 
fjármögnun þessarar framkvæmdaaukningar. í stað beinna framlaga úr rikissjóði skal ráðstafa 
7,8 milljörðum af mörkuðum tekjum umfram áætlaða öflun þannig að staða vegasjóðs í 
árslok 2008 stefnir í að vera neikvæð um 5 milljarða.
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Þessi fyrirframráðstöfun markaðra tekna gerir það verkum að vegasjóður verður ekki fær um 
að standa undir niðursveiflu í innheimtu á næstu árum.

Vegagerðin leggur áherslu á að sú vöntun, sem kann að verða ef markaðar tekjur af 
olíugjaldi og kflómetragjaldi skila sér ekki í samræmi við áætlanir, vegna þessarar 
lagabreytingar, verði bætt með beinum Qárveitingum úr rfldssjóði, en ekki enn frekari 
fyrirframráðstöfun markaðra tekna og skuldsetningu vegasjóðs.

Virðingarfyllst,

Gunnar Gunnarsson, aðstoðarvegamálastjóri
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