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Efni: Umsögn um þingskjal 200 -195  mál: Frumvarp til laga um ráðstafanir í 
ríkisfj ármálum.

Vegagerðin vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við 13. grein og 14. grein frumvarpsins 
en þar er gert ráð fyrir að gjaldskrár markaðra tekjustofna Vegagerðarinnar þ.e. sérstaks bensíngjalds 
og olíugjalds hækki um 2,5% en ekki 5,1% eins og almennt er lagt til um svokallaða krönutöluskatta 
og gjaldskrár í ímmvarpinu, en sú hækkun er 1 takt við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins.

I athugasemdum við frumvarpið er ástæðan fyrir þessari minni hækkun sögð einkum vera sú að verið 
sé að draga úr áhrifum sem hækkun kolefnisgjalds veldur. Á það skal bent að þótt hluti 
kolefnisgjaldsins eigi að fara til Vegagerðarinnar er fénu ætlað að renna beint til reksturs 
almenningssamgangna á hÖfuðborgarsvæðinu en ekki til vegamála, og í raun má ætla að það muni 
draga úr akstri og þar með úr mörkuðum tekjum til vegagerðar.

Markaðar tekjur hafa í gegnum tíðina verið aðalfjármögnun Vegáætlunar og nú á síðustu árum er það 
aftur orðið svo að markaðar tekjur eru svo til eina fjármögnun hennar. Það er því afar mikilvægt að 
mörkuðu tekjustofnamir haldi verðgildi sínu. í frumvarpi til fjárlaga 2012 er reiknað með að sérstakt 
vörugjald af bensíni gefí 7.840 m.kr. á árinu og olíugjald 6.810 m.kr., en hvoru tveggja eru markaðir 
tekjustofnar til vegagerðar. Þar eð akstur hefur dregist töluvert saman að undanfomu og útlit fyrir að 
svo verði einnig næsta ár er ekki líklegt að þessar upphæðir skili sér ef ekki verður töluverð hækkun á 
gjaldskrám. Að lágmarki þyrftu þær að hækka í takt við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins, þ.e. 
5.1%.

Löngum var hægt að treysta á að aukning umferðar skilaði auknum tekjum til vegagerðar, en nú sýna 
mælingar að umferð er að dragast saman annað árið í röð eins og áður sagði. Um leið er almenningur 
í auknum mæli farinn að fjárfesta í sparneytnari ökutækjum, eða ökutækjum, sem nota aðra orkugjafa 
en bensín og dieselolíu en slík ökutæki em sem stendur öll á undanþágu frá því að greiða gjöld fyrir 
afnot af vegakerfmu. Allt þetta skerðir tekjur til vegagerðar.
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Vegagerðin telur að hækkun kolefnisgjalds eigi ekki að rýra markaða tekjustofna stofnunarinnar og 
fer því fram á að sérstakt bensíngjald og olíugjald verði hækkað um 5,1% eins lagt er til um aðra 
krónutöluskatta og gjaldskrár í frumvarpinu.

Virðingarfyllst,

Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri
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