
Bd. 135. Ife fn d a rá iit

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

F ré  iamgöngumálanefnd.

Nefndin heflr a tbugað frv. þetta, en getur ekki lagt til, að það né i fram 
að ganga.

Þó að nefndin væri á einu máii um  það, að útgjöldin til vegagerða i 
Gullbringusýslu væru orðin mikil og tilf innanlegur v iðhaldskostnaður á vega- 
kerfl hennar,  e inkum  þ a r  sem h ún  nú væri orðin ein um það viðhald, sem Hafn- 
arfjörður og Kjósarsýsia kostuðu áður  að sinum hluta, þá  þótti nefndinni oflangt 
gengið í frv., þ a r  sem ætlast er til, að vegur þessi (Keflavíkurvegurinn) verði 
tekinn i tölu þjóðvega og viðhald hans  kostað af rikissjóði.

Mátti því búast við, að fleiri sýslufjelög, sem eru jafnvel ver sett í þess- 
um efnum, eftir upplýsingum vegamálastjórans, vildu sigla i kjölfarið og kom a 
viðhaldi vega sinna yfir á rikissjóðinn.

f*ar að auki er þessi vegur innan sveitar, og því naum ast gerlegt að gera 
hann  að þjóðvegi, sam kvæ m t anda  vegalaganna, enda lagði vegamálastjóri móti 
því, að svo væri gert.

Það er upplýst, að b ifre iðarnar m unu  vera að miklu ieyti valdar að 
skem dunum  á þessum vegi. Nefndinni kom því til hugar, að ekki væri ósann- 
gjarnt að styrkja viðhald þessa vegar úr  sjóði þeim, sem bifreiðaskatturinn m ynd- 
ar ;  leitaði nefndin þá áiits vegamáiastjóra um þetta og var h an n  þessu sam þykkur. 
Heflr a tv innum álaráðherra ,  samkv. brjefl vegamálastjóra til nefndarinnar, fallist 
á þá tillögu hans að veita á þessu ári 10 þús. kr. af bifreiðaskattinum til þess 
að endurbyggja nokkra  kafla þessa vegar, gegn þvi að sýslufjelagið leggi fram 5 
þús. k rónur til aðgerða á öðrum  köflum vegarins. Telur vegamálastjóri þörf á 
að veita árlega nokkra  upphæ ð af b ifreiðaskattinum, þangað til endurbygging- 
unni er lokið, en vill tilskilja, að sýslufjelagið leggi fram hæfliega upphæ ð áriega 
til viðhalds annara  kafla vegarins. Á þessar tillögur vegamálastjóra hefir nefndin 
failist fyrir sitt leyti. Vegamálastjóri bendir einnig á í brjefl sinu, að það sje ekki 
rjett, sem stendur i greinargerð fyrir frv., að á vanti kr. 10527,99 til þess, að 
greiddur sje ú r  rikissjóði helm ingur kostnaðar við frumbyggingu þessa vegar, 
heldur sje sú upphæ ð aðeins kr. 2464, og vísar til Alþt. 1913, þskj. 348.

Sam kvæm t fram anritaðri n iðurstöðu leggur nefndin ti), að frv. verði af- 
greitt með svo hijóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ;

F ar sem álítast verður, að breyting sú á lögum nr. 57, 22. nóv. 1907, um 
vegi, sem frv. þetta fer fram á, sje ekki tiltækileg og áiit vegamálastjóra hnigur



alveg í sömu átt, en aðaltilgangi frv. náð  á viðunanlegan há t t  með tillögum 
nefndarinnar, tekur deildin fyrir næsta m ál á dagskrá.

- Alþingi, 20. m ars  1922.
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