
Nd. 208. Nefndarálit
um frv. til 1. 11111 eigníirnámsheiniild handa Neskaupstað á jö rðinni Nesi i Norðfirði.

Allsherjarnefnd hefur nthugað frunivarp þetta og hefur ekki orðið ásátt um 
afgreiðslu þess. Meiri hluti n. vill afgreiða það með rökstuddri  dagskrá, en minni 
hl. vill sam þykkja það. I’y r ir  síðasta þingi lá samhljóða frumvarp, en allsherjar- 
nefnd fékk þá ekki nægilegar upplýsingar uin það, að bæ jars t jó rn  Neskaup-
staðar hefði gert t i lraun  til j)ess að fá land það keypt, sem beðið var um  eign-
■•irnám á. N. hcfur borizt yfirlýsing frá  forseta b æ jars t jö rnar  Neskaupstaðar, 
];ar sem hann skýrir frá, að honum  hafi verið falið að leita samninga um  kaup á 
landinu við eigendur þess, en kaup  hafi ekki tekizt. N. hefur kallað fy r ir  sig herra  
alþm. Ingvar Pálmason, sem er einn af eigendum lands þess, sem taka  á eignar-
náuri, svo og flutningsmann frumvarpsins, herra  alþm. Lúðvik Jósefsson. Meii’i
hluti r.m. telur, eftir því sem upplýst er, að rétt sé, að bæ rinn  eignist um ræ tt land, 
on bæ.iarstjórn Neskaupstaðar hafi ekki nægilega reynt fyrir sér um kaup á land- 
imi mcð frjálsum samningum, og telur, að fyrr  en svo er, eigi Alþingi ekki að veita 
ciguarnáinsheimild. Meiri hl. telur því rétt að fresta um  sinn að gefa eignarnáms- 
hclmiidina og að bæjars tjó rn inni sé rétt að gera síðustu tilraun  til að ná frjá lsum 
samningum um  kaup á eigninni, enda ekki sjáanlegt, að það skipti neinu verulegu 
ináli i'yrir Neskaupstað, hvort eignarheimild er gefin á þessu þingi eða því næsta, 
ef fr já isir samningar takast ekki. Meiri hl. n. leggur þvi til, að inálið verði afgreitt 
með svo hljóðandi

I trausti þess, að bæ jars tjó rn  Neskaupstaðar geri ýtarlegri t i lraun ir  en þær, sem 
enn liafa átt  sér stað, til jiess að i'á um ræ ddan hluta  ú r  Neseign keyptan með frjá lsum  
samningum, tekur deildin fy r ir  næsta mál á dagskrá.

F rá  meiri hl. a llsherjarnefndar.
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