
Nd. 403. Nefndarálit

um frv. til ábúðarlaga.
Frá landkúnaðarnefnd.

Nefndin Ieggur til, að frv. verði samþvkkt með þeim breytingartillögum, 
sem hún ber fram . Hefir hún haldið marga fundi um málið, og auk þess skipað 
i það undirnefnd, sem starfað befir lengi að brevtingum á frv., á þeim grund- 
velli, er samkomulag varð um að afgreiða m álið á. Höfuðbrevtingar nefndar- 
innar eru við ákvæði frv. um hýsingar- og viðhaldsskvldu landsdrottins. Eftir 
því er hver landsdrottinn skyldaður að leggja jörðinni til öll nauðsynleg hús, 
annast fvrningu þeirra og að nokkru levti viðhald. Nefndin varð ásátt um að 
leggja til, að skylda landsdrottins væri aðeins bundin við að leggja ábúanda 
til bæjarhús og annast endurbyggingu þeirra, en leiguliði sæi sér fyrst um sinn 
fyrir útihúsum. Þó skulu öll þau hús fy lg ja  jörðu  áfram , sem áður hafa fylgt. 
íbúðarhúsin eru yfirleitt langverðmætustu bvggingar jarðanna, þegar til þeirra 
er vandað, eins og nú gerist um öll nýbyggð hús, en eru þá um leið varanleg- 
ustu húsin og minnstum breytingum háð frá einum tíma til annars. Virðist þvi 
eðlilegast að skoða slíkar byggingar sem einn hluta jarðarinnar og hagkvæmast, 
að sami sé cigandinn að hvorutveggja. Um útihús gegnir hér nokkuð öðru máli. 
Bæðí er það nú svo og verður víst enn um stund, að þau eru hvorki ja fndýrar né 
vandaðar byggingar sem hin. Eru þau því fjárhagslega viðráðanlegri leiguliðun- 
um, en um leið hverfulli eign og meiri breytingum háð eftir búsrekstri hinna 
ýmsu ábúenda. Þar er því erfiðara að sniða þ örf ja rðar fastan stakk. Hinsvegar 
álitur nefndin sjálfsagt, að leiguliða sé tryggt, er bann yfirgefur jö rð , sanngjarnt 
verð fyrir  þau útihús, er hann á, ef þau eru vel gerð og jörðinn i nauðsynleg. Er 
þetta tryggt m eð þvi að skylda landeiganda til að kaupa þesskonar byggingar, 
ef samkomulag getur ekki orðið um eignaskipti á þeim á milli fráfaranda og 
viðtakanda. Og m eð þessu ákvæði er það sömuleiðis tryggt. að eftir því sem 
varanlegum útihúsbyggingum í landinu fjölgar, þá komast þær smám saman 
allar i eign landeiganda, þannig, að jörð  og byggingar verða með tímanum 
samfelld, óaðskiljanleg eign, eins og stefnt er að m eð frv., en aðeins með 
lempilegra og viðráðanlegra móti en eftir ákvæðum frv.. sem gerir ráð fyrir, 
að þetta verði allt tekið í einu stökki, sbr. 52. gr.

Þá er viðhalds- og fyrningarskyldan. Samkv. frv. er landeiganda lögð á 
lierðar öll fyrningarskylda og ákvæðin um viðhaldsskyldu leiguliða eru þar 
nokkuð óljós. Þessu leggur nefndin til að breytt verði þannig, að 11111 leið og 
bæjarhúsabyggingarskvlda er lögð á landeiganda, þá beri leiguliði eða sá, er 
bygginguna notar, fyrningu hennar og viðliald. Álitur meiri hluti nefndarinnar, 
að þetta geti orðið báðum liagur. A f eðlilegum ástæðum verður viðliald bygg- 
inganna ódýrara og liægara fyrir ábúanda en eiganda, sem oft er búsettur all- 
fjarri þessari eign sinni og getur því átt örðugt m eð eftirlit og  aðgerð. Ábúandi 
aftur á m óti getur gert sér viðhaldið léttbært, fyrst og frenist með góðri 11111- 
gengni og m eðferð húsanna og einnig m eð stöðugri aðdyttingu og viðgerð á 
því, sem aflaga fer. E f honum  þvi er lögð á herðar skvlda þessi og Iiann látinn



njóta þess eða gjalda, hve vel eða illa liann hefir uppfyllt liana, m eð álagsupp- 
hæðinni þegar hann yfirgefur jörðina, þá eru að dóm i nefndarinnar miklu meiri 
likur til, að hann noti sína góðu aðstöðu til að halda sæmilega við sinni eigin 
íbúð, lieldur en ef þeirri skyldu væri alveg af honum létt og umgengni eða við- 
hald lítils eða einskis metin við úttekt húsanna.

Hinsvegar virðist það ljóst, að landsdrottinn verður einhvernveginn að 
tryggja sér kostnaðinn \ið fvrningu og \iðhald húsanna, og  að það getur hann 
ekki gert á annan hátt en þann, að leggja það á jarðarafgjaldið. Og þar sem, 
eins og áður er sagt, gera má ráð fyrir, að viðhaldið yrði kostnaðarsamara og 
meira fyrir landeiganda, myndi það gjald, sem ábúandi á þennan hátt yrði að 
greiða til viðhalds híbýlum  sínum, verða hærra og lionum  tilfinnanlegra en ef 
hann annaðist það beint sjálfur.

Þetla, sem nú hefir verið drepið á, eru liöfuðbrevtingar nefndarinnar við 
frum varpið, og eru flestar breytingartillögur hennar beint eða óbeint afleið- 
ingar þeirra. Aðrar brevtingartillögur eru flestar minniháttar, og  mun hver ein- 
stök þeirra verða skýrð litilsháttar hér á eftir, en nánar í fram sögu.

1. brtt., við 1. gr.:
Akvæðið um að bvggja þeim einum jörð , er hefir „bæ filega“  áhöfn, virð- 

ist óþarft og gagnslaust, m eð því að það út af fyrir sig er engin trvgging þess, 
að jö rð  sé vel setin. Frumbýlingur, sein byrjar m eð litla áliöfn, getur setið 
jörðina vel og aukið bústofn sinn fljótlega, en hinsvegar en engin trygging fyrir 
því, að sá, sem bvrjar m eð stóra áhöfn, sitji jörð in a  vel eða haldi þeirri áhöfn 
til lengdar. Hitt virðist nauðs\nlegt, að tryggja viðkom andi sveitarfélagi rétt- 
mætar tekjur af búskap á jörðum , m eð því að koma i veg fvrir, að jarðir séu 
byggðar út úr sveitarfélaginu.

2. brtt., v ið  2. gr.: .
Þó að nefndin sé því samþykk, að sveitarstjórnir fái umráðarétt yfir jörð- 

um innan síns sveitarfélags, þegar eigandi ekki getur bvggt þær öðrum  né nvtjað 
þær sjálfur, vill hún ekki gefa þeim slíkt vald vfir eignar- og umráðarétti land-. 
eigenda, sem þeim er veitt samkvæmt þessari grein frumvarpsins. Leggur hún 
því til, að niður verði felldur sá hluti hennar, er um þetta fjallar.

3. brtt., við 3. gr.:
Hér eru 3. og 4. gr. frumvarpsins færðar samau í eina og orðaðar um, 

en efni þeirra litið brevtt.

5. brtt., við 9. g r .:
N efndin vildi hér gefa landeiganda sama rétt fyrir foreldra  og  barnabörn 

eins og fvrir börn og  fósturbörn. Rétt þennan telur hún svo sjálfsagðan, að nauð- 
synlegt sé að tryggja hann m eð lögunum, þótt yfirsézt hafi að áskilja sér hann 
einnig m eð bvggingarbréfi. Þess vegna fellir hún það ákvæði burt. A ftur á móti 
telur hún rétt, að menn hafi leyfi til að semja hann af sér i byggingarbréfi um 
lengri eða skemmri tima, ef þeir vilja.



6. fortt., við 10. g r .:
Greinin er aðeins orðuð 11111 vegna breytingar á 9. gr.

7. brtt., við 11. gr.: .
Tillagan er í samrænii við þá höfuðbreytingu, er nefndin kom  sér saman 

uni að gera á frunivarpinu og nánar er skýrt i uppliafi nefndarálitsins. Enn- 
frem ur taldi hún nauðsyn á að gefa ríkisstjórninni heimild til lántöku á nokkr- 
um hluta byggingarkostnaðarins á jörðum  í opinberri eign.

8. íirtt., við 12. gr.:
Þessi tillaga stafar söm uleiðis af þeirri stefnu nefndarinnar, sein að fram - 

an er getið, að leggja viðhaldsskyldu og fyrningu á áliúanda. Hér er ennfremur 
bætt við ákvæði um viðhald á öðruni m annvirkjum , er jörðum  fylgja, en það 
vantaði í frum varpið.

9., 10. og 11. brtt., við 13., 14. og 15. gr.:
Nefndin lítur svo á, að nauðsynlegt sé að setja i lögin skýrari ákvæði 11111 

endurbyggingu íbúðarliúsa og skyldu Iandsdrottins í því efni en þau, sem í frum - 
varpinu eru, og fjalla  jiessar breytingartillögur uni það efni. Ákvæðið um að 
undanþiggja endurbyggingarskyldu eigendur þeirra jarða, sem búast má við, 
að bráðlega leggist i eyði, er að nokkru tekið úr 11. gr. frv., er létti þeirri kvöð 
af því opinbera. Yirðist nefndinni ástæðulaust annað en að láta hið sama ná til 
einstakra manna, er eins stendur á fyrir.

12. brtt., við 16. gr.:
Tillaga þessi fjallar sömuleiðis 11111 efni það, sem að fram an getur, þ. e. 

sölu fráfaranda á liúsuni þeim, er Iiann á á jörðinni. Rétt er að gera ráð fvrir 
því, að samningar geti náðst milli fráfaranda og viðtakanda um eignaskipti á 
þeim byggingum, sem ekki eru eign landeiganda. X'erði ekki sam kom ulag þeirra 
á milli, er landeigandi skyldaður að kaupa liús þau, sem teljast mega nauðsyn- 
Ieg jörðinni, m eð ákvæðum, sem tryggja það, að ekki verði þröngvað inn á liann 
það niiklum og dýrum húsum, að þau beri jörðina ofurliði. Gera má ráð fyrir, 
að sú verði venjan, að landeigandi kaupi húsin við ábúendaskipti, og  tæki hann 
þau þá upp i það álag, sem fráfaranda ber að greiða.

13. brtt., við 17. gr.:
í frum varpinu (16. gr.) er landeiganda gefin heimild til að liækka eftir- 

gjald jarðar um 5 r< af fram lögðum  kostnaði við endurb\'ggingu liúsa. Þetta 
getur ekki talizt fyllilega réttlátt, ef landeigandi verður að taka til þess lán sjálf- 
ur og greiða af því hærri vexti. Virðist réttlátast, að landeigandi fá i greidda i 
hækkuðu afgjaldi söm u vexti og liann verður sjálfur að greiða.

1 tillögu þessari er einnig gert ráð fyrir sérstöku fram lagi frá ábúanda 
við byggingu bæjarhúsa. Þótt engin lögskylda yrði um slikt, er ekki óeðlilegt 
að gera ráð fyrir, að stundum geti orðið sam kom ulag uni, að ábúandi leggi fram



nokkurn hluta byggingarkostnaðar, t. d. til að fá  hús endurbvggt fyrr eða að 
liafa það stærra eða m eð öðru fvrirkom ulagi en hann gæti ella krafizt.

14. brtt., við 20. gr.:
Aðeins breyting á orðalagi.

16. brtt., við 22. g r .:
Hér er bætt inn ákvæði um ábyrgð leiguliða á innstæðukúgildum, og 

skattmat sett í stað verðlagsskrárverðs.

17. brtt., við 23. gr.:
Nefndinni þykir það ákvæði frumvarpsins óeðlilega strangt, að landeig- 

andi megi ekki undanskilja sjálfum  sér við byggingu nokkurn hluta a f notkun 
jarðar, t. d. slægna, beitar eða hlunninda, þótt ábúanda sé það meinfangalaust. 
Einnig virðist þetta ákvæði frumvarpsins geta kom ið í bága við nauðsyn samn- 
inga, t. d. m eð að leigja á til stangaveiði um ákveðinn tíma í félagi v ið  aðra veiði- 
eigendur o. s. frv.

18. brtt., við 24. g r .:
Engin ástæða virðist lengur til að banna heysölu af jörðum , þar sem 

mönnum  er nú innan handar að bæta þeim það upp m eð áburðarkaupum.

20. brtt. Ný gr.:
í 13. gr. frv. er ákvæði um skoðun úttektarmanna, einkum á jarðarhús- 

um, á 5 ára fresti. Þetta ákvæði er flutt hingað, hinar árbundnu skoðanir af- 
numdar og í þeirra stað ákveðin skoðun þegar landeigandi sérstaklega óskar, en 
skoðunin þá látin ná yfir öll mannvirki jarðar og ásigkomuíag.

21. brtt., við 26. gr.:
Hér er gjalddagi á kúgildaleigum settur að haustinu, eins og verið hefir, 

en samkv. frv. yrði hann um fardaga.

23., 24. og 25. brtt., við 33., 34. og 35. gr.:
I öllum  þessum tillögvlm er tekið til m eðferðar það viðfangsefni, hvernig 

landeigandi og ábúandi skipti m eð sér óvæntu tjóni, er jö rð  og mannvirki verða 
fyrir  og hvorugum  þeirra verður sök á gefin, og að nokkru leyti sam skonar 
happi (verðhækkun lands). Um þetta liafa gilt til þessa m jög  óljós ákvæði, sem 
að mestu leyti eru tekin óbreytt upp í frv., auk þess sem þar er í fvrsta sinn 
sett svipað ákvæði um hagnað af verðhækkun lands.

Nefndin hefir revnt að draga hér hreinar línur um skiptingu slíkra happa 
og óhappa á milli áðurnefndra aðilja, og ætlar landeiganda ætíð %  hluta, en 
ábúanda . Það má deila um það, hvort hlutföll þessi séu réttlát, en hitt er eín- 
sætt, að á þennan hátt verða þessi skipti hreinust og m iskliðarm innst.



26. brtt., við 36. gr.:
Grein þessi virðist meiri iiluta nefndarinnar varhugaverð. Mætti þannig 

af hrekkjum fleka landeiganda, sem annars vildi ekki byggja jö rð  sina, til að 
gera það m eð þvi að b jóða  óeðlilega háa leigu og láta síðan færa liana niður á 
næsta ári samkvæmt þessari grein, er hann hefði fengið lifstíðarábúð á jörðinn i, 
en landeigandi staðið uppi svikinn og réttlaus.

27., 28. og 29. brtt., við 37., 38. og 39. gr.:
Nefndin varð ásátt um að leggja til, að söm u ákvæði væru látin gilda um 

reka á jörðum  og önnivr aðvífandi höpp eða óhöpp (sjá 23., 24. og 25. brtt.), 
þannig, að landeiganda beri % , en ábúanda %  hluti, en annars hafa gilt um 
þessa hluti nokkuð m isjafnar reglur og óákveðnar, sern gott er að fá  sam- 
ræmdar. H efir landeiganda borið  allur livalur og m estur hluti viðarreka. Sýnist 
ekki ósanngjarnt að ætla ábúanda þarna hluttöku nokkra, þar sem honurn ber 
að gæta reka og bjarga undan sjó.

31. brtt., við 42. gr.:
Nefndin áleit réttara að m iða „m eiri háttar4' jarðabætur við dýrleika 

jarðar heldur en við ákveðna upphæð. 400 kr. t. d. geta verið stór upphæð fyrir 
sm ábónda, en lítil fv rir  þann, er situr stórbýli. A fgjaldshæ kkun er hér m iðuð 
\ið vexti þá, er iandeigandi greiðir sjálfur, eins og áður hefir verið lagt til um 
afgjaldshæ kkun vegna bygginga.

32. brtt. Ný gr.:
Akvæði þetta er í núgildandi lögum, en ekki upp tekið í frv. Áleit nefndin 

rétt að taka það upp í tillögur sínar, þar sern hún telur sjálfsagt, að menn Hafi 
heimild til að rækta jarðir sínar, ef þeir óska þess, þótt þær séu öðrum  byggðar.

35. brtt., við 44. gr.:
Nefndin sá ekki ástæðu til að liafa greiðslufrest þann, sem hér um ræðir, 

eins langan og ákveðið er i frv., þegar um fasteignamatsverð er að ræða. Hins- 
vegar þótti henni rétt að taka skýrt fram , að ábúandi skub halda ábúðarrétti 
sínum fyrir öllum  öðrum  en liinmn nýja eiganda, þótt liann hafi neitað að 
kaupa jörð  sina samkv. grein þessari.

34., 35., 36., 37: og 38. brtt., við 4 5 .-4 9 . g r .:
Greinar þessar, sem allar fjalla  um úttekt jarða, eru engar efnisbreyt- 

ingar við frv., heldur aðeins kveðið  nokkuð nánar á um ýms atriði v iðv ik j- 
andi úttekt og  einnig um eiðstaf úttektarmanna, laun þeirra o. fl.

39., 40. og 41. brtt., við 49.-—50. gr.:
Ákvæði þessarar tillögu eru ekki í frv., en þau eru sjálfsögð afleiðing þess, 

að fyrningar- og viðhaldsskylda er fæ rð y fir á ábúanda. H efir nefndin  reynt að 
tryggja það m eð ákvæðum þessum, að fyrningargjald kom i sem réttilegast niður 
á ábúendur, m eð því að dreifa því sem jafnast vfir allan ábúðartímann og forð-



ast m eð því ranglæti það, sem oft hefir átt sér stað, að gjald þetta hefir að mestu 
levti lent á þeim, sem siðast hefir búið í húsunum, áður en þau voru endurbvggð.

43. brtt., við 51. gr.:
Þar sem störf úttektarmanna verða jafnm argháttuð og  ábyrgðarm ikil 

eins og gert er ráð fyrir í frv., virðist nauðsynlegt að láta ákvæði um yfirdóm  
gilda, engu siður um ýmsa úrskurði og álitsgerðir matsmanna en um úttekt 
þeirra á jörðum . Hefir nefndin bætt inn í grein þessa ákvæði um það.

44. brtt., við 52. gr.:
N efndin álítur, að það muni verða viðfelldnast, vinsælast og  viðráðan- 

legast, að breytingar þær, sem frv. gerir á ábúðarlöggjöfinni, kom i smám sam- 
an í gildi, eftir því sem bvggingartim i á hinum einstöku jörðu m  í landinu 
rennur út.

Nánar í fram sögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. V ið 1. gr. Fyrri m álsgrein greinarinnar orðist svo:
Hver m aður, sem á jö rð  og nvtjar hana ekki sjálfur, skal selja hana 

öðrum  á leigu, enda liafi leiguliði lögheimili innan þess sveitarfélags, er 
jörðin  hggur í.

2. V ið '2 . gr. Greinin orðist svo:
E f sveitarstjórn tekur við jörð  til ráðstöfunar, ber hún ábyrgð á öll- 

um jarðarafgjöldum  til landsdrottins. Gildir sama um ábúðarrétt þeirra 
manna, er sveitarstjórn leigir jörðina, sem ákveðið er í lögum  þessum.

3. V ið 3. gr. Greinin orðist svo:
Hjáleigu m á leggja undir heim ajörð, og söinuleiðis sameina tvær 

eða fleiri jarðir í eina. Einnig getur jarðeigandi skipt jörð  i tvö eða fleiri 
sjálfstæð býh.

4. V ið 4. gr. Greinin falli niður.
5. V ið 9. gr. Greinin orðist svo:

Allar jarðir skulu leigðar til lifstiðar, og hefir ekkja ábúanda rétt 
manns síns jafnt fvrir það, þótt hún giftist aftur, ef hún hefir aðskihnn 
fjárhag. Heimilt er þó landsdrottni að taka jö rð  úr ábúð handa sjálfum  
sér, foreldri sinu, barni, fósturbarni eða barnabarni til eignar og ábúðar, 
nema landsdrottinn hafi skuldbundið sig til annars i byggingarbréfi. Upp- 
sögn ábúðar skal vera tilkynnt að minnsta kosti m eð árs fvrirvara.

6. V ið 10. gr. 1. málshður greinarinnar orðist svo:
Nú segir landsdrottinn upp ábúð, en aðeins af vfirskinsástæðum, 

þannig að hann hvorki flytur sjálfur á jörðina né afhendir hana öðrum  til 
eignar og ábúðar samkv. 9. gr.

7. V ið 11. gr. Greinin orðist svo:
Hverri jö rð  skulu fy lg ja  nauðsynleg bæjarhús og önnur jarðarhús,



er henni liafa fylgt. Stærð bæjarhúsa skal m iðuð við þann fólksfjölda, er 
þarf til þess að nytja jörðina, m eð tilliti til þess búsrekstrar, er á henni 
hefir verið síðustu 5 ár. Bæjarhús skulu afhent leiguliða í nothæfu standi, 
en önnur hús í gildu og góðu standi eða m eð fullu álagi. En það telst fullt 
álag, er ásamt matsverði liúsanna nægir til að endurbyggja þau að nýju, 
svo sem þau voru upphaflega. Þegar byggt er upp á jörðum  i opinberri eign, 
er ríkisstjórninni heimilt að taka til þess lán, er nemi 60 'v af byggingar- 
kostnaði.

8. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Skyldur er búandi hver að halda uppi húsum þeim, er þar voru, er 

hann kom  til jarðar og jörðu  fylgja, og ábyrgist hann fyrning þeirra.
Svo skal hann og  viðhalda öðrum  nytsömuni m annvirkjum , er jörðu 

fvlgja, svo sem girðingum, m atjurðagörðum , fénaðarréttum, skurðum, 
flóðgörðum , stíflugörðum  og hverju öðru, er afhent liefir verið við úttektar- 
gerð, og endurbæta svo notliæft sé og byggja upp, ef fallið hefir, þó með 
þeim  takm örkunum , er um ræ ðir i 18. gr. Þegar leiguliði flytur sig frá  jörðu  
eða devr og ekkja hans bregður búi, skal hann eða bú hans skila öllu, er 
jörðu  fvlgir, fullgildu eða m eð fullu álagi.

9. V ið 18. gr. Greinin orðist svo:
Landsdrottinn skal endurbyggja bæjarhús öll, er þörf krefur. Skvlt 

er leiguliða að leggja til bvggingarinnar sem svarar álagi því, er hann kann 
að hafa tekið við á bæjarliús, er hann kom  að jörðinni, og ennfremur að 
greiða álag það, er úttektarmenn meta, áður en bvgging fer fram  og fvrir 
þann tima, er ábúandi hefir setið jörðina, og á þau hús landsdrottins, sem 
ákveðið er að endurbyggja. Endurbyggingarskylda sú, er um ræðir í þess- 
ari grein, hvilir þó ekki á eigendum þeirra jarða, sem ætla má, að bráðlega 
leggist i evði að dóm i úttektarmanna.

10. V ið 14. gr. Greinin orðist svo:
Nú verða leiguliði og landsdrottinn ekki á eitt sáttir um, hvenær 

endurbyggingar sé þörf samkvæmt 13. gr., og getur þá hvor aðili leitað um- 
sagnar viðkomandi héraðslæknis eða úttektarmanna. Skylt er landsdrottni 
að endurbyggja þau bæjarhús, er héraðslæknir telur hættuleg heilsu manna 
eða úttektarmenn telja kornin að falli.

11. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Nú er nýbyggt hús þannig, að úttektarmenn telja víst, að það liggi 

undir skemmdum, eða héraðslæknir telur það hættulegt heilsu manna, og 
er þá landsdrottinn skvldur að bæta úr þeim ágöllum  að fullu innan tveggja 
m ánaða frá  þeim  úrskurði, enda fari þá fram  á því fullnaðarskoðunargerð. 
Endurbvggð bæjarhús skulu ávallt, þegar bvggingu er lokið, skoðuð og 
metin af viðkom andi úttektarmönnum, er gera af því nákvæma lýsingu, 
sem skráð sé í úttektarbók hreppsins.

12. V ið 16. gr. Greinin orðist svo:
Nú á fráfarandi hús á jörðu, og skal hann þá bjóða  viðtakanda eða 

jarðeiganda þau til kaups. Neiti viðtakandi kaupunum, en landsdrottinn og 
fráfarandi verði ekki ásáttir, getur hvor aðili leitað álits hlutaðeigandi út-



tektarmanna um verð húsanna eða hvort þeirra sé fu ll þörf á jörðinni. Skal 
þá m iðað við bú það, er jörð in  hefir fram fleytt síðastliðin 5 ár, en hinsveg- 
ar taka tillit til þess búrekstrar, sem liklegt er, að verði á jörðin n i á næstu 
árum. Ennfrem ur skal gæta þess við matið, að jörð in  verði ekki yfirbvggð 
þannig, að eftirgjald eftir jarðarhús verði óeðlilega hátt, m iðað við lands- 
nytjar. Nú telja úttektarmenn að rannsökuðu máli, að húsin séu nauðsyn- 
leg fyrir jörðina, og skal þá landsdrottni sk jlt að kaupa þau við því verði, 
er úttektarmenn meta, enda séu þau vönduð að öllum  frágangi og  i  góðu 
og gildu standi. Sé landsdrottni ekki gert að kaupa húsin, skal fráfarandi 
b jóða  viðtakanda þau að nýju til kaups við þvi verði, er úttektarmenn meta. 
V ilji hann ekki kaupa húsin, er fráfaranda rétt að taka ofan  húsin og  flytja  
af jörðu  eða selja hverjum, er hann vill, til burtflutnings. Skal hús rjúfa 
fyrir Jónsmessu hina næstu, ef ábúandi vill þar hús gera, er hin voru, en 
flytja  burt víði og húsaefni fyrir veturnætur. Hús skal r jú fa  svo, að við- 
takanda sé sem minnst mein að. Steinveggjum eða öðrum  mannvirkjum, 
sem ekki verða flutt af jörðu , má fráfarandi ekki spilla að þarflausu.

13. V ið 17. gr. Greinin orðist svo:
Nú hefir landsdrottinn endurbyggt bæjarhús, svo sem um ræ ðir í 13. 

gr., og er þá landsdrottni heimilt að hækka eftirgjald jarðarinnar sem svar- 
ar vöxtum  af þeirri upphæð, sem matsverð nýju húsanna er hærra en göm lu 
húsanna, að viðbættu álagi og öðru fram lagi leiguliða, ef um það er að 
ræða. Vaxtahæðina skal m iða við vaxtakjör þau, er landsdrottinn verður 
að sæta á lánum  vegna byggingarinnar, ef um lánsfé er að ræða, ella við 
innlánsvexti sparisjóða á þeim tíma.

14. V ið 20. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
E f fráfarandi af jö rð  á fyrning heys, eldsneylis eða byggingarefnis, er 

hann hefir aflað á þeirri jörð, skal hann b jóða  viðtakanda o. s. frv.
15. Við 21. gr. í stað orðanna „ekki síðar en viku af sum ri“  kom i: í tæka tíð.
16. V ið 22. gr. Síðari málsliður greinarinnar orðist svo:

Taki leiguliði v ið  kúgildum á jörð, skal hann ábyrgjast, að þau séu 
ávallt til og i leigufæru standi, og greiði hann eftir þau 6%  af verði þeirra 
eftir skattmati.

17. V ið 23. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Ábúandi skal hafa öll leiguliðaafnot af jö rð  sinni, nema annað sé 
fram  tekið í byggingarbréfi, en það eru leiguliðanot o. s. frv’.

b. Á  eftir orðunum  „hlunnindi, sem“  k om i: þá.
18. V ið 24. gr. Á eftir orðunum  „hey eða beit“  kom i: eða áburði.
19. Við 25. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

E f leiguliði situr illa ábúðarjörð sína, svo að tún og engi fari i órækt 
eða hús og mannvirki spillast sökum vanhirðu hans, eða jörðin  á annan 
hátt líður varanlegar skem m dir o. s. frv.

20. Eftir 25. grein kom i ný grein, svo h ljóðandi:
Skyldir eru hlutaðeigandi úttektarmenn, hvenær sem jarðareigandi 

krefst þess, að rannsaka, hvort ábúandi uppfvllir viðhaldsskyldur sínar sam-



kv. 12. og 25. gr. Skulu þeir athuga jörð, hús og mannvirki og geía jarðar- 
eiganda skýrslur uni alla uingengni, hirðingu, viðliald og endurbætur, og

- hvort byggingarskilmáluni þar um er fylgt, og hvernig jörð  yfirleitt er 
setin. Eru skýrslur þessar full sönnun fyrir landsdrottin til að ná rétti sín- 
um, ef leiguliði hefir brotið byggingarskilmála eða ákvæði þessara laga. Ef 
úttektarinenn uppfylla eigi skvldur sínar sainkvæm* grein þessari og það 
sannast, að landsdrottinn hafi fvrir það beðið tjón, skulu þeir skyldir að 
bæta honum skaða allan, hvort heldur er eftir mati, sem tekið er gilt, eða 
dómi.

21. Við 26. gr. Annar málsliður greinarinnar orðist svo:
Eindagi á kúgildaleigum er 1. október ár hvert, en á landsskuld 

livers árs fardagar.
22. V ið 29. gr.

a. Þriðji liður greinarinnar orðist svo:
Situr illa jörð, svo að tún fari í órækt, hús eða mannvirki spillist 

eða valdi skenimdum o. s. frv. samkvæmt 12. og 25. gr.
b. A undan 5. lið kom i nýr liður, svo hljóðandi:

E f leiguliði vanrækir að inna af höndum jarðabætur eða annað, sem 
tilskilið er i byggingarbréfi, meira en eitt ár, sbr. 41. gr.

23. Við 33. gr. Greinin orðist svo:
Kf liús á leigujörð verða fyrir skemmdum af völdum náttúrunnar, 

svo sem af sn jóflóði, vatnsflóði, skriðum  eða jarðskjálfta og öðru, sem leigu- 
liða verður engin sök á gefin, skal tjónið Jiegar metið af úttektarmönnum 
hreppsins. Eigi landeigandi hús þau, er þannig liafa orðið fyrir skemmdum, 
ber ábúandi % af þvi tjóni, auk álags þess, er kann að standa inni hjá lion- 
um. A sama liátt ber landeigandi Víj af þvi tjóni, er ábúandi þannig verður 
fyrir á sinuni liúsuin.

24. Við 34. gr. Tveir síðari málsliðir greinarinnar orðist svo:
Séu skemmdir ekki meiri en svo, að bættar verði innan eins áis að 

mati úttektarmanna, skulu landsdrottinn og leiguliði bæta Jiær Jiannig, að 
landsdrottinn leggur fram  % , en leiguliði Víi kostnaðar. Verði jö rð  fyrir 
meiri skemmdum, svo að hún rýrni til langframa, skulu úttektarmenn meta. 
hve miklu Jiað nemur af afnotagildi jarðarinnar, og ákveða samkvæmt því 
liæfilega eftirgjaldslækkun ár hvert á meðan skemnidirnar vara. Er Jiá 
landsdrottni skylt að setja niður eftirgjaldið um %  hinnar metnu eftir- 
gjaldslækkunar.

25. Við 35. gr. A eftir orðunum  „siðan liann var settur“  í niðurlagi greinarinn-
ar kom i: Nú ákveður gerðardómur, hvað hæfilegt sé. að jarðarafgjald skuli
hækka, og ber þá leiguliða að greiða landsdrottni %  Jieirrar liækkunar. 
Á sama hátt ber landsdrottni, e f um eftirgjaldslækkun er að ræða, að færa 
landsskuldina niður um %  af metinni lækkun.

26. Við 36. gr. Greinin falli niður.
27. Við 37. gr. Greinin falli niður.
28. Við 38. gr. Greinin orðist svo:

Þegar reki fylgir jörðu, skal landsdrottinn hafa rekans og leigu-



liði Vís- Skal þá leiguliði hirða við þann, er rekur, sem ætti hann sjálfur, 
og draga úr flæðarmáli, svo eigi taki út aftur. Skylt er leiguliða, ef sér- 
stakt rekaítak er í ábýlisjörð lians, að hirða reka fyrir eiganda, marka hann 
viðarinarki lians og bjarga, svo að sjór taki ekki út. Öll álnarlöng kefli eða 
minni skulu \era eign leiguliða.

29. Y ið 39. gr. Fyrri málsgrein greinarinnar orðist svo:
Xú rekur hval, og skal þá landeigandi liafa % , en leiguliði Vs hluta 

hvalsins. Leiguliði skal festa hvalinn landfestum o. s. frv.
30. V ið 41. gr.

a. A eftir orðunum „m eð jarðabótum “ í fvrsta málslið kom i: eða öðrum  
framkvæmdum.

]j. Fyrir „tólffa lda“  í síðasta málslið kom i: allt að tólffalda.
31. Við 42. gr.

a. Uppliaf greinarinnar orðist svo:
E f leiguliði ætlar að gera meiri háttar jarðabætur, þannig að þær á 

einu ári kosti hann nieira en sem nemur eftirgjaldi jarðarinnar, skal 
liann jafnan leita o. s. frv.

b. Fyrir orðin „um  4 ' < “  kom i: sem svarar Jieim vöxtum , er landsdrott- 
inn verður að greiða af láni því, er hann kann að taka vegna hennar, 
ella sparisjóðsvöxtum .

32. Á eftir 42. gr. kom i ný grein, svo liljóðandi:
X ú vill landsdrottinn gera jarðabót á jörð , sem er í fastri byggingu, 

og getur hann þá uin það leitað samkomulags við leiguliða. Náist ekki sam- 
komulag, getur liann látið gera jarðabótina engu að siður, en bæti leiguliða 
fullum  bótum það, sem verkið kann að spilla leiguliðanotum hans. Þegar 
jarðabótinni er lokið, getur hann látið úttektarmenn skoða hana og meta, 
hversu m ikið jarðarafgjald megi hækka við jarðabótina. Getur hann þá 
afhent liana leiguliða, og ber lionum þá að halda henni vel við og svara 
henni ásamt jörðinni í góðu standi eða m eð fullu álagi. Ennfrem ur ber 
lionuni að gjalda árlega þá hækkun á eftirgjaldi, sem metin er fvrir jarða- 
bótina.

33. Við 44. gr. Greinin orðist svo:
E f landsdrottinn býður leiguliða ábýlisjörð sina til kaups m eð fast- 

eignamatsverði, að viðbættu virðingarverði þeirra umbóta á jörðinni, er 
landsdrottinn á og gerðar hafa verið eftir að siðasta fasteignamat fó r  fram, 
enda sé honuin gefinn greiðslufrestur ekki skemur en 4 mánuði, en leigu- 
liði neitar að kaupa, liefir leigidiði fvrirgert ábúðarrétti sínum og skal vik ja 
fyrir hinum nýja eiganda.

,34. Við 45. gr. Tvær fyrri málsgr. greinarinnar orðist þannig:
Þá er leiguliðaskipti verða á jörðum , skal taka þær út m eð lögmætri 

skoðunargerð. Úttekt á jörðu  skal fram  fara ekki siðar en tveim vikum 
eftir fardaga.

35. V ið 46. gr. Tveir fyrstu m álsliðir greinarinnar orðist þannig:
Úttektarmenn skulu vera tveir. Hreppstjórar eru úttektarmenn hver



í sínum hreppi, en hinn aðalúttektarmanninn skipar sýslumaður, og tvo 
varamenn eftir tillögum sveitarstjórnar.

36. V ið 47. gr. Á  eftir síðasta málslið greinarinnar kom i:
Þeir úttektarmenn, sem eigi hafa áður unnið eið embættis- eða sýsl- 

unarmanna, skulu áður en þeir byrja starf sitt undirrita í úttektarbókina 
drengskaparvottorð um að gegna starfi sínu hlutdrægnislaust og eftir beztu 
vitund og sannfæringu.

37. Á eftir 47. gr. kom i ný grein, svo h ljóðan di:
Úttektarmenn fá  þóknun fvrir starf sitt sem hér segir:

1. Fyrir úttekt á jörð  skal greiða svo sem fyrir er mælt í löguin nr. 64, frá
14. nóv. 1917, um laun hreppstjóra og aukatekjur m. m., og  kosti frá- 
farandi og  viðtakandi liana að hálfu hvor.

2. Fyrir virðingar- og skoðunargerðir, er um ræðir í lögum  þessum, ber 
hverjum úttektarmanni 4 krónur, auk ferðakostnaðar, sem lög nr. 64, 
frá 14. nóv. 1917, ákveða, og  greiðist af þeim , er krafizt hefir virðingar 
eða skoðunargerðar. Þó kostar landsdrottinn og leiguliði skoðun og 
virðingu, sem gerð er samkv. 15. gr., að hálfu hvor.

38. V ið 49. gr. Greinin orðist svo:
Úttektarmenn skulu fvrst taka út liús þau, er jörðu  fylgja, og lýsa 

nákvæmlega stærð og gerð þeirra, göllum , skem m dum  og viðhaldi öllu. 
Ennfremur skulu þeir taka út og lýsa öðrum  m annvirkjum  landsdrottins 
á jörðinni samkv. 12. gr. E f innstæðukúgildi fy lg ja  jörðu, skulu úttektar- 
menn meta, hvort þau séu í löggildu standi.

39. Á eftir 49. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:
Ákveða skal, að lokinni lýsingu, hæfilegt álag á hús og mannvirki, 

sem út eru tekin, en álagsupphæðin skal fundin á þann hátt, að meta hæfi- 
legt árlegt fyrningargjald, m iðað við verð og áætlaða endingu húsa eða 
mannvirkja, og fella af eða bæta við þá upphæð, eftir þvi hvernig viðhaldið 
hefir verið.

40. Á eftir þessari grein kem ur ný grein, svo h ljóðan d i:
E f viðtakandi óskar þess, skulu úttektarmenn gera áætlun um hæfi- 

legt árlegt fvrningargjald á hús og mannvirki, er hann tekur við, og sömu- 
leiðis á þau bæjarhús, er landsdrottinn bvggir samkv. þessari gr., um leið 
og afhending þeirra fer fram . Skal álitsgerð þessi fæ rð inn í úttektarbókina 
í lok úttektargerðar til leiðbeiningar við síðari úttektir.

41. Við 50. gr. Síðari hluti greinarinnar: „A ð  lokinni úttektargerð“ , til enda 
greinarinnar, falli niður.

42. Á eftir 50. gr. kom i ný grein, svo hljóðandi:
Að lokinni úttektargerð greiði fráfarandi álag til landsdrottins af 

bæjarhúsum, en af öðrum  húsum og m annvirkjum  til viðtakanda, nema 
samkomulag verði milli þessara aðilja um greiðslu á því síðar. Nú greiðir 
fráfarandi ekki álagið, og  samkomulag næst heldur ekki um greiðslu á 
því, getur þá viðtakandi eða landsdrottinn krafizt þess, að úttektarmenn 
geri þegar fjárnám  til lúkningar álaginu i m unum þeim, er fráfarandi á á 
jörðinni og hann vísar á, eða fyrir hendi eru. Nú fær viðtakandi ekki álagið



greitt að fullu, þótt banu hafi að lögum  krafizt þess, og er þá landsdrottinn 
skyldur að greiða honum það, sem- á vantar, nema öðruvisi hafi verið um 
samið.

43. V ið 51. gr. Greinin orðist svo:
E f einhver, sem hlut á að máli, vill eigi hlíta úrskurði úttektarmanna, 

getur liann krafizt yfirúttektar eða úrskurðar. Skal þá sýslumaður innaii 
hálfs mánaðar skipa 4 yfirúttektarmenn, og skulu þeir haga störfum  sin- 
um á sama hátt. Sömu laun eiga þeir fyrir starfa sinn sern úttektarmenn, 
og greiðir krefjandi vfirúttektar eða úrskurðar það gjald, ef álagsupphæð 
eða úrskurði er eigi breytt, ella fer um gjaldið sem segir í 48. gr.

44. Við 52. gr. Greinin orðist svo:
Ákvæði laga þessara koma til framkvæinda jafnskjótt og leiguskipti 

verða á jörð  eða nýtt byggingarbréf er gefið út, eftir að lög þessi öðlast gildi.
45. V ið 53. gr. Greinin falli burt.
46. V ið 54. gr. Greinin falli burt.
47. Við 55. gr. Greinin orðist þannig:

Með lögum  þessum falla úr gildi lög nr. 1, 12. jan. 1884, jafnóðum  
og lög þessi kom a til framkvæmda, svo og önnur lagafyrirmæli, er kom a í 
bága við lög þessi.

Alþingi, 14. april 1931.

Lárus Helgason, 
form.

son, Bjarni Ásgeirsson, Jón Sigurðsson.
fundaskr., frsm 

Einar Jónsson. Bernh. Stefánsson,
með fyrirvara.


