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til iaga um samþyktir um sýsluvegasjóði.

(Lagt fyrir Alþingi 1923).

1. gr.
Heimiit er sýslunefndum  að gera sam þyktir  um  stofnun sýsluvegasjóða.

2. gr.
Kostnaður við þæ r vegabætur, sem að lögum hvila á sýsluQelögum, 

greiðist ú r  sýsluvegasjóði.

3. gr.
1 sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum innan  

hverra r  sýslu. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi af ábúenda hverrar  jarð- 
ar, en af eiganda hverra r  lóðar eða húseignar i kaup túnum . Sýslunefnd á- 
kveður jafnan fyrir eitt ár i senn, hve há r  skatturinn skuli vera það ár, en 
hann  skal vera minst V/ t  af hverju þúsundi af virðingarverði skattskyldra 
fasteigna, sam kvæ m t fasteignamati, og m á eigi hærri vera en 6 af þúsundi, 
nem a sam þykki a tv innum álaráðherra  komi til í hvert sinn. Skal skatturinn 
m iðaður við áætluð gjöld til vegabóta, að viðbættri eyðsiu um fram  áætlun 
undanfarið ár, en að frádregnu áætluðu tillagi rikissjóðs, ef til þess kem ur 
sam kvæm t 7. gr. Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir af lán- 
um, teknum  til vegabóta, enda hafi ráðhe rrann  sam þykt lánskjörin, að fengn- 
um  tillögum vegamálastjóra.

4. gr.
í  verslunarsíöðum, sem  eru hreppsfjelag út af fyrir sig, skal hálfur 

vegaskatturinn renna  í sveitarsjóð, ef hreppsfjelagið ver til vegagerðar Innan-



hrepps á því ári að m insta kosti jafn miklu fje úr sveitarsjóði, sem hálfum 
vegaskattinum nem ur, auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefir til um ráða  það 
ár, og hafi hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið með hám arki þeirrar  upp- 
hæ ðar á hvern  verkfæran m ann, sem Iög heimila.

5. gr.
Heimilt er sýslunefndum að ákveða einstökum h reppum  misjafnt 

hundraðsgjald, er miðist við þau afnot, sem hrepparn ir  hafa af vegakerfi 
sýslunnar. H ám ark  hundraðsgjalds í einstökum hreppi má ekki vera meira 
en 30°/o hæ rra  en meðalgjald i sýslunni.

Nú er lagður akvegur i gegnum hreppinn, eða aðallega i þágu hrepps- 
ins, og heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi ú r  sýslu- 
sjóði, að h reppurinn  sjái um, að lagt verði fje á móti, eftir nánari  ákvæðum  
sýslunefndar í hvert sinn.

6. gr.
Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús, s júkrahús og þing- 

hús. Ráðherra  er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, að undanþiggja skatt- 
gjaldi að einhverju eða öllu leyti eyjajarðir ásam t húsum  og lóðum á þeim, 
ennfrem ur að ivilna að einhverju leyti jö rðum , sem eru í mjög háu mati 
vegna sjávarhlunninda.

7. gr.
Oddviti sýslunefndar sem ur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikn- 

ingur undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþyktar, og gilda þar 
um  söm u reglur, sem um  sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal semja áætl- 
un um tekjur og gjöld sýsluvegasjóðsins yfirstandandi ár.

Afrit af sýsluvegareikningnum, ásam t áætluninni, skal oddviti sýslu- 
nefndar senda vegamálastjóra að afstöðnum  sýslufundi.

8. gr.
Nú eru úígjöld sýsluvegasjóðs meiri en sem svarar 2V> af þúsundi á 

skaltskyldum  fasteignum, og skal þá greiða tillag í sjóðinn ú r  ríkissjóði, móts 
við þ ann  hluta vegaskattsins, sem er um fram  2Vj0/00 sem hjer segir.

Móts við þann  hluta skattsins, sem er/ frá 21/*0/oo til 41/»°/<)o greiðist 
jafnmikið framlag úr ríkissjóði.

Móts við þann hluta, sem er frá 472°/o o  til 6 ° / o o  greiðist tvöfalt framlag 
ú r  ríkissjóði.

Móts við það, sem umfrarn er 6 ° / o o , greiðist þrefalt framlag úr ríkis- 
sjóði, enda hafi samþykki ráðherra  verið fengið samkv. 3. gr.

Tillag ríkissjóðs m á greiða jafnóðum  og þörf krefur, eftir m eðm æ lum  
vegamálastjóra.

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

áður en lög þessi öðlast gildi, má greiða úr sýsluvegasjóði, með sldlorði því, 
er getur í niðurlagi 3. gr.



10. gr.
Nú er sam þykt gerð af sýslunefnd og skal hún  þá send atv innu- og 

sam göngum álaráðherra  til staðfestingar. Yirðist h o num  hún kom a i bága við 
grundvallarreglur laga eða rjett m anna, er sam þyktin  endursend  án staðfesl- 
ingar. Fylgja henni þá synjunarástæður ráðherra . Að öðrum  kosti staðfestir 
hann  samþyktina, skipar fyrir um  birtingu hennar og tiltekur hvenær hún  
öðlist gildi. Gildir hún  upp frá því fyrir alla þá, er á því svæði búa, er hún 
næ r yfir.

Samþykt, er ráðherra  hefir staðfest, m á eigi breyta á annan  hátt en 
hún var stofnuð.

11. gr.
Gjöldum til vega sam kvæ m t sam þyktum  fylgir lögtaksrjettur eftir lög- 

um nr. 29, 16. des. 1885.

12. gr.
Fyrir  brot gegn sam þykt m á ákveða sektir, alt að 200 kr., er renna  i 

sýsluvegasjóð, og fer um  mál út af slíkum b ro tum  sem um  alm enn lög- 
reglumál.

13. gr.
Jafnframt og ráðherrann  staðfestir sam þykt fyrir einhverja sýslu sam - 

kvæm t lögum þessum, fellur úr gildi í þeirri sýslu ákvæði 20. gr. laga um 
vegi 22. nóv. 1907 um  gjöld verkfærra m anna  til sýslusjóðs og ennfrem ur 
ákvæði 6. gr. laga nr. 41 frá 11. jú lí  1911, um  hvenær verzlunarstaðir, sem 
eru hreppsfjelag útaf fyrir sig, skuli vera lausir við að greiða sýsluvegagjald.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarpið, sem vegamálastjóri hefir samið, er að efni til að mestu óbreytt 
eins og það var afgreitt frá neðri deild Alþingis 1921, en náði þá ekki samþykki
efri deildar. Var málið þá afgreilt til stjórnarinnar með rökstuddri dagskrá. Nægir
því að mestu að vísa til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv., sbr. Alþtíð. 1921 
A, bls. 955, þskj. 375.

Aðalbreyting sú, er hefir verið gerð, er að lögin verði heimildailög fyrir 
sýslunefi dir að leggja á sjerstakan fasteignaskatt, er varið veröi til vegabóta í 
stað sýsluvegagjaldsins, sem hver verkfær maður greiðir nú. Um nauðsyn nýs 
tekjustofns til þess að standast sívaxandi þarfir flestra sýslufjelaga til aukinna 
vega og bælts viðhalds þeirra, munu allir sammála og eftir undiitektum þeim,
sem þetta frumvarp hefir áður fengið á Alþingi, hefir ekki þótt ástæða til að
breyta grundvelli þess, nema því atriði, sem fyr segir.

Aðrar breytingar eru nokkrar í þá átt, sem kom fram sjerslaklega í nefnd- 
aráliti efri deildar (þskj. 640), að þætti æskilegt. Pannig er iágmarksskattur 
færður niður úr 2°/oo í l 1/*°/oo, jafnframt er í 7. gr. ákveðið, að rikissjóðstillag 
komi til, þegar er skatturinn hefir náð 2 ’^/oo, en var áður ekki, fyr en náð var



3 °/00- þessu ákvæði aukast nokkuð gjöld ríkissjóðs, en aldrei verður þar
nema um mjög smáar upphæðir að ræða.

Þá þótti og rjett, að heimilað væri að ívilna eitthvað í skatti jörðum, 
sem eru í mjög háu mati vegna sjávarhlunninda. E r það gert með tilliti til þess, 
að þeim jörðum er einmitt oft svo í sveit komið, að þær hafa lítið gagn vega- 
bóta í sýslunni. Á hinn bóginn er ekki mikil hætta á misbeiting á þessu ákvæði, 
þar sem auk samþyktar sýslunefndar þarf staðfestíng ráðherra.


