
Kíd. 115. F rn m v a rp

til laga um breyting á lögum um vegi, nr. 57, 22. nóv. 1907.

Flutningsm enn: Sigurður Sigurðsson og E inar Arnórsson.

1. gr-
Kostnaður við sýsluvegi greiðist úr sýslusjóði, en i hann greiði hvert 

hreppsijelag 3 krónur fyrir hvern verkfæran m ann í hreppnum, 2 0 —60 ára, 
í hverri stöðu sem er. Heimilt er sýslunefnd að ákveða fyrir eitt ár i senn, 
að gjald þetta skuli vera hærra, alt að 9 kr. fyrir hvern verkfæran karlm ann.

2. gr.
Hreppsvegagjald er 2 kr. 50 a. fyrir hvern verkfæran karlm ann í 

hreppnum, 2 0 —60 ára, i hverri stöðu sem er. Heimilt er hreppsnefnd að 
ákveða fyrir eitt ár i senn, að hreppsvegagjald skuli vera hærra, alt að 6 kr. 
fvrir hvern verkfæran karlm ann.

3. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi num in ákvæði fyrsta og annars máls- 

liðs i 20. gr. vegalaganna frá 22. nóv. 1907 og fyrri málsgr. 3. gr. laga nr. 41, 
11. jú lí 1911.

' G r e i n a r g e r ð .

Á fundi sýslunefndarinnar i Árnessýslu í vor, 25. apríl til 3. maí, var 
samþykt áskorun til þingmanna sýslunnar um að útvega sýslunni lagaheim- 
ild til þess að mega hækka sýsluvegagjaldiðrog hreppsvegagjaldið, alt að 9  kr.



Sam skonar fundarályktun var og gerð á tveimur þingmálafundum í sýslunni 
i sum ar (27. og 28. jú n i).

Ástæðan fyrir þessari kröfu sýslunefndar og hjeraðsbúa er hinn geysi- 
m ikli kostnaður, sem á sýslunni hvilir út af vegaviðhaldinu i henni, einkum 
þjóðveginum frá Ingólfsljalli að Þjórsá, svo og öðrum vegum innan sýslunn- 
ar; Sýslusjóðsvegagjaldið, sem nú er, hrekkur hvergi nærri til greiðslu á þess- 
um kostnaði. — 1 öðru lagi er þess að gæta, að peningar hafa fallið í verði, 
svo sem kunnugt er, siðari árin, er m unar því sem næst þeirri hækkun á 
sýslusjóðsvegagjaldinu, sem hjer er ráðgert.


