
Ed. 542. F ru m v a rp

til laga um sýsluvegasjóði.

(Eftir  3. uinr. i Nd.).

1. gr.
K ostnaður við þaer vegabætur, sem að lögum  iivila á sýsiufjelögum, 

greiðist úr sýsluvegasjóði.

2. gr.
í sýsJuvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af  öllum  fasteignum innan 

hverrar sýslu. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi a f  áhúanda hverrar ja rð -  
ar, en af  eiganda hverrar lóðar eða húseignar i kauptúnúm . Sýslunefnd á- 
kveður jafnan fyrir eilt ár i senn, hve hár skatturinn skuli vera það  ár, en 
hann skal vera minst 2 af  hverju þúsundi af  virðingarverði skattskyldra fast- 
eigna, sam k væ m t fasteignamati, og m á eigi hærri vera en 6 a f  þúsundi, nem a 
sam þykki ráðherra komi til í hvert sinn. Skal skatturinn m iðaður  við áætluð 
gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðslu um fram  áætiun undanfarið ár, en að 
frádregnu áætluðu tillagi úr ríkissjóði, ef til þess kem u r sam k v æ m t 7. gr. — 
Með gjö ldum  til vegabóta teljast vextir og afborgan ir  a f  lánum , teknum til 
vegabóta, enda hafí ráðherra sam þykt lánskjörin, að fengnum tillögum vega- 
málastjóra. :

& gi'- - . . .  - .
1 verslunarstöðum , sem eru hreppsfjelög út a f  fyrir sig, skal hálfur 

vegaskatturinn renna í sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið ver til vegagerðar innan- 
hrepps á þvi ári að minsta kosti ja fnm ik lu  ije úr sveitarsjóði, seru hálfum 
vegaskattinum nemur, auk  hreppsvegagjaldsins, sem  það  hefir til um ráða það 
ár, og hafi hreppsvegagjaldið  þá verið ákveðið, með hám ark i þeirrai upphæð- 
ar á hvern verkfæran m ann, sem  lög heimila.



i. gr.
Heimilt er sýslunefndum  að ákveða einstökum h rep pu m  misjafnt hundr- 

aðsgjald , er miðist við þau  afnot, sem  hrepparnir hafa a f  vegakerfi sýslunnar. 
H ám ark  hundraðsg ja lds í e instökum  hreppi m á ekki vera meira en S0°/„ 
hærra en m eðalg ja ld  í sýslunni.

Nú er lagður akvegur i gegnum  hreppinn, eða aðallega i þágu hrepps- 
ins, og heimilast þá  sýslunefnd að setja sem  skilyrði fvrir fram lagi úr sýslu- 
vegasjóði, að hreppurinn sjái um, að lagt verði fje á móti, eftir nánari ákvæð- 
um sýslunefndar í hvert sinn.

5. gr.
U ndausk ildar  vegaskalti eru allar kirkjur, skó lahús, s jú k ra b ú s  og þing- 

hús. Ráðherra  er hcimili, cftir tillögum sýslunefndar, að undanþiggja skaft-
gjaldi ev jajarðir ásam t húsum  og lóðum  á þeim.

6. gr.
Oddviti sýslunefndar sem u r  árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikn- 

ingur undanfarins árs lagður fram  á sýslufundi til sam þvktar ,  og gilda þar um 
söm u reglur, sem  um  sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal sem ja  áætlun 
um tekjur og gjöld sýsluvegareikningsins yfirstandandi ái'.

Afrit a f  sýsluvegareikningnum , ásam t áætluuinni, skal oddviti sýslu-
neíndar senda vegam álastjóra að  afstöðnum  sýslufundi.

7. gr.
Nú eru útgjöld sýsluvegasjóðs meiri en sem  svarar  3 af  þúsundi á

skattskyldum  fasteignum, og skal þá greiða tillag í sjóðinn úr ríkissjóði, móls 
við þan n  hluta vegaskattsius, sem  er um fram  3° oc>, sem  hjer segir :

Móts við þann hluta skattsins, sem  er frá 3°/oo lil 4 I/2°/oo, greiðist jafn- 
mikið íram lag úr rikissjóði,

Móts við þann hluta, sem  er frá 4* 2°  oo lil (>°,oo, greiðist tvöfalt fram- 
lag úr ríkissjóði.

Móts við það, sem  er um fram  6°/oo, greiðist þrefalt fram lag úr rikis- 
sjóði, enda hafi sam þykki r á ð h e n a  verið fengið sam k væ m t 2. gr.

Tillag rikissjóðs m á greiða jafnóðum og þörf krefur, eftir m eðm æ lum  
vegamáfastjóra.

. 8. gr.
Eftirstöðvar af lánum  þeim, sem  sýslufjelög hafa tekið til vegabóta 

áður en lög þessi öðlast gildi, má greiða úr sýsluvegasjóði, með skilorði því, 
er getur í niðurlagi 2. gr.

• 9. g»'-
Akvæði þessara  laga skulu ekki vera því til fyrirstöðu, að hjer ettir sem  

hiugað til verði veitt i fjárlögum  fje úr rikissjóði til að gera nýja akfæra sýslu- 
vegi, gegn tillagi annarsstaðar  frá og öðrum  þeim skilyrðum , sem  sett eru í



reglugerð nr. 3, 3. jan. 1916. Slík fram lög úr rikissjóði skal ekki lala kom a til 
frádráttar frá tillagi því, er rikissjóði kanii að bera að greiða sam kvæ m t 7. gr.

10. gr.

Með lögum þcssum  er úr gildi numin 20. gr. laga um vegi, 22. nóv. 
1907, og 6. gr. laga nr. 11, frá 11. júli 1911, um brej’ting á þeim lögum.

11. gr.
Lög  þessi ganga í gildi 1. jan . 1922.


