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um frv. Hl laga um sýsluvegasjóði.

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefnd Ed. befir haft þetla mál til athugunar, en að eins 
svo stutlan tima, að engin veruleg athugun getur heitið, þar sem nefndinni er svo
mjög takmarkaður timi, að það, meðal annars, er að voru áliti gild ástæða til
þess að leggja ekki til, að frv. verði gert að lögum á þessu þingi, með því að
sama límaleysið kemur fram á öðrum þingmönnum í deildinni, þar sem öll
stærslu og vandasömustu mál þingsins hafa hrúgast til Ed. á fáum dögum, en 
komið að þinglokum. I’rátl fyrir þelta hefir nefhdin þó getað athugað frv. svo vel, 
að henni dylst það eigi, að hún mundi ekki hafa getað samþykt það óbreytt, 
og ef því væri breytt nokkuð verulega, enn meiri óvissa um framgang málsins á 
þessu þingi; en á hinn bóginn dylst nefndinni það heldur ekki, að þetta frv. er 
mikið nauðsynjamál og samið í besta tilgangi, enda auðsælt, að eitthvað þarf að 
gera i þessu efni; það þarf að útvega sýsluvegunum einhverjar fastar tekjur, en 
um það geta orðið mjög skiftar skoðanir, hvort það er rjettláll eða heillavænlegt 
að hafa fasteignir í sveitunum, sjer í lagi hús, sem einasta gjaldstofn til sýslu- 
vega, þvi það er engum vafa undirorpið, að einstakar jarð ir yrðu þá fyrir ærið 
hörðum búsifjum, ofan á aðra skatta, sem mörgum munu finnast fullþungir, og 
það þvi fremur, sein þær sömu jarðir, sem á mörgum stöðum bæru þyngstan 
skattinn, hefðu sáralítil not af endurbót sýsluvega, en yrðu auk þess, eftir sem 
áður, að leggja fje til hreppavega, sem eru þeir einu vegir, er ábúendur' margra 
jarða hafa not af, sem leljandi sjeu.

Það eru allir sammála um það, að vegabætur yfirleitt sjeu mjög þýðing- 
arm iklar umbætur til hagsældar fyrir alla, sem i sveitum eru, en jafnframt er það 
vitanlegt, að allar sýslur hafa ekki sömu hagsmuni af vegabótum, enda mjög 
misjöfn þörf fyrir þær. Sumar þurfa margs annars fremur, og nokkrar sýslur eru 
svo illa lagaðar til vegalagniuga, að þess er enginn koslur, svo nokkru nemi, án 
svo gífurlegs kostnaðar, að eigi er til hugsandi, og þetta sama á sjer stað um ein- 
staka hreppa innan sömu ssslu, sem i eru nokkrir hreppar, er hafa bæði mögu- 
leika og þörf fyrir slíkar umbætur. Nokkrar sýslur hafa þar á móli brýnni þörf 
fyrir slórkostlegar vegalagningar en nokkuð annað, og eru auk þess svo að lands- 
lagi, að fjeð, sem til þess þarf, er hlutfallslega miklu minna en það gagn, sem af 
vegalagningunum getur leitt. Það er því ekki ósennilegt, að sumum muni virðast, 
að sömu lögin, hvað snertir gjaldstofn til sýsluvega, eigi ekki alstaðar jafnvel við, 
og að samþyktarlög mundu þykja heppilegri.

Þess má geta, að nefndinni virðist sjerstaklega athugavert að hafa hús 
í sveitum og sveitakaupiúnum sein tekjustofn, og hann með tilflnnanlega háu gjaldi, 
hærra, og i sumum tilfellum miklu hærra, en greiða á til ríkissjóðs. það er óneit- 
anlega ærið athugavert að taka frá einni kirkjunni og gefa hinni, að styðja eina



framfaraviðleitnina með því að hnekkja annari, en það er hætt við því, et 
þingið tekur upp þá reglu, svona alt i einu, að setja hvern skattinn öðrnm hærri 
á arðtitlar húseignir til sveita, að það dragi eitthvað, og það ekki svo lítið, úr 
verulegum húsabótuin, og ef svo færi, þá er'illa  farið, þvi umbætur búsakynna 
eru engu síður til framfara en umbætur á vegum yfirleitt. En  þess verður að 
gæta, að umbætur á húsum eru vanalega fullþungar á fjármunum bænda, þótt 
ekki sje hlaðið á þær íakmarkalausum sköttum.

Þá  er þessi vegaskattur sjerstaklega þungur á hlunnindajörðum, sem marg- 
ar eru æðihátt metnar, einungis vegna hlunnindanna. í frumvarpinu er svo 
ákveðið, að ráðherra sje heimilt, eftir tiliöguru sýslunefnda, að undanskilja eyja- 
jarðir þessum skatti, og er ekkert við það að athuga. En  þá má líta svo að 
úr því eyjajarðir geta fengið skattfrelsi, þá væri ekki ósennilegt, að jörðum, sem 
eru í mjög háu inati vegna sjávarhlunninda, væri eitthvað ívilnað; ekki látnar 
gjalda þess eins, að bæjarhúsin standa uppi á fastalandi, en ekki á eyjum þeim, 
sem undir jörðina liggja og mestalt jarðarverðið er innifalið í. Sama er að 
segja um jarðir, sem eru metnar mjög hátt vegna uppsátra, lóðargjafda óg 
þess háttar.

t*á kemur að því atriðinu, sem mestu ræður uin það, hverja afstöðu 
nefndin tekur gagnvart frumvarpi þessu, og það er hvað það hlýtur að koma 
mönnum úti um land á óvart, ef það yrði að lögum á þessu þingi, og það því 
fremur, sem frumvarpið kom ekki fram fyr en undir þinglok, að heita má. Nefnd- 
in var þeirrar skoðunar í byrjun, að þar sem þessi lög lægju svo sjerstaklega 
undir starfssvið sýslunefnda, þá væri æskilegt að leila umsagnar þeirra uin mál- 
ið áður það yrði gert að lögum, en hvarf frá því síðar, vegna þess, að þá þótti 
sýnt, að frumvarpið gæti ekki orðið að lögum á næsta þingi. Hins vegar álítur 
nefndin æskilegt, að stjórnin taki málið til rækilegrar ylirvegunar fvrir næsta 
þing, og leyfir sjer því að leggja til, að efri deild samþykki eftirfylgjandi

R ö k s t u d d a  d a g s k r á .

Þótt nefndin viðurkenni, að frv. þetta hafi góða kosti og sje að vissu 
leyti vel undirbuið, þá þykir henni þó hins vegar ýmsir þeir gallar á frv., að ekki 
sje ráðlegt að gera það að lögum á þessu þingi. Nefndinni þykir því nauðsyn til 
bera að vísa málínu til stjórnarinnar, til frekari undirbúnings til næsta þings, og 
tekur því fvrir næsta mál á dagskrá.
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