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Landvemd telur að áformuð breyting á álagningu vörugjalda þannig að álagningin ráðist af 
C02 útblæstri ökutækja sé jákvæð. Það er mikilvægt að innleiða efnahagslega hvata til að 
draga úr C02-losun frá ökutækjum. Breytingin er í samræmi við alþjóðaskuldbindingar og 
aðgerðaáætlun ríkisstjómarinnar í loftslagsmálum sem var kynnt nú í nóvember.

Bent hefur verið á að breytingin komi sér ekki vel fyrir marga sem búa í dreifbýli þar sem víða 
er talin þörf fyrir þyngri aldrifsbíla. Ábending þessi er réttmæt en vandséð er hvemig hægt er 
að koma til móts við þau sjónarmið. Það verður eitt yfir alla að ganga.

Landvemd gerir athugasemd við að ekki eigi að breyta vörugjöldum á vélhjól. Samkvæmt 
frumvarpinu verða þau áfram 30% sem er það sama og var áður á bílum í minni vélarflokki. 
Það er rétt að rifja upp að allt fram að kosningum árið 2003 var lagt 75% vörugjald á vélhjól 
en af einhverjum óútskýrðum orsökum voru þau lækkuð í 30% á lokadögum þingsins. 
Eftirleikurinn er þekktur. Vélhjólaflotinn, aðallega stærri hjól og torfæruhjól, tífaldaðist á 
fáum árum með tilheyrandi utanvegaakstri og gífurlegum landspjöllum um land allt.

Landvemd telur að vörugjöld eigi bæði að stuðla að því að draga úr C02 útblæstri og minnka 
eftirsókn eftir stærri vélhjólum og torfæruhjólum. Þau eru ekki samgöngutæki, heldur 
leikföng sem hafa reynst heilbrigðiskerfi og náttúm landsins dýrkeypt.

Við leggjum því til eftirfarandi breytingar á vömgjöldum:

a. Lítil og mengunarlítil vélhjól til götuaksturs upp að 15 hestöflum 15%
b. Götuhjól frá 15 upp að 50 hestöflum 30%
c. Vélhjól með stærri vél en 50 hestöfl og torfæruhjól 60%

Með þessu móti væri betur komið til móts við tvíþætt markmið stjómvalda um að minnka 
losun gróðurhúsalofttegunda frá ökutækjum og spoma við utanvegaakstri.

Með vinsemd og virðinau,

Láms Vilhjálmsson, 
framkvæmdastjóri Landvemdar
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