
Md. 353. Mefndarállt

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

Frá allsherjarnefnd.

í greinargerð þessa frum varps er tekið fram, að sýslunefnd Árnessýslu 
hafi á fundi 25. april til 3. maí síðastl. sainþykt áskorun til þingm . sýslunnar um 
að kom a fraiu m eð frum varp á Alþingi í þá átt, er hjer ræðir um. Er sú áskor- 
un eigi ófyrirsynju gerð, þvi að tekjnr hreppa- og sýslusjóðs, eftir núgildandi 
lagaákvæðum , hrökkva hvergi nærri til að halda sæmilega við öllum vegum, sem 
á sýslunni hvíla. En hjer mun um hið sama að ræða í m örgum  öðrum  sýslum 
landsins: Hverju einstöku hreppsfjelagi þung byrði að leggja og annast þá 
hreppavegi, sem nauðsynlegir eru innan hrepps, og hin lögákveðnu hreppsvega- 
g jöld  aí of skornum  skamti. Sama gildir og  um hvert sýslufjelag út af fyrir sig, að 
sýsluvegirnir krefjast meiri fjárframlaga eu sýsluvegagjaldinu nemur, eigi þeir að 
geta talist vegfarendum færir. En tilfinnanlegast verður þó fyrir þau sýslufjelög, 
sem hafa á hendi til viðhalds langar og  illa bygðar flutningabrautir á póstleið 
og fjölförnum  þjóðleiðum , að bafa nægilegt fje til að standast svo mikinn kostn- 
að, sem vegaviðhaldið úthcimtir, svo sem er ástatt m eð Árnes- og Rangárvalla- 
sýslur o. fl.

Eftir vcgalögunum  frá 1907 og breytingu við þau 1911 er hreppsvega- 
gjaldið kr. 1,25 fyrir hvern verkfæran mann 20— 60 ára, og hreppsnefndum 
heim iluð hækkun, alt að kr. 3,00. A f fyrirkom ulagi þessu, sem nefnt frv. gerir 
enga breyting á, leiðir það nú að vísu, að hækkunin (alt að 9 kr.) kemur hart 
niður á fátækum m önnum , er búa á mannfrekum jörðu m . En meðan hjeruðum 
landsius er þessi baggi bundinn, að anuast viðhald þjóðvega eða flutningabrauta, 
og  ekki fást önuur betri samgöngufæri, svo sem járnbrautir, verður ekki annað 
sjeð en að til þessara ráða verði að taka, svo sýslusjóðirnir standi ekki uppi í 
söm u fjárþröng og áður gagnvart vegunum .

Leggur nefndin því ti), að frum varpið verði sam þykt með eftirfarandi

B R E Y T I N G U :
V ið 2. gr.:

Fyrir »6  kr.« k om i:
9 kr.

Alþingi, 1. ágúst 1919.

Einar Arnórsson, Magnús Guðm undsson,
form aður. skrifari.
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