
Ed. 444. Nefndarálit
am frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Dalvikurhreppi jörðina
Böggvísstaði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og leitað umsagnar kirkjumálaráðuneytis-
ins um það. Birtist umsögnín hér á eftir sem fylgiskjal með nefndarálitinu.

Leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Dalvíkurhreppi jörðina Böggvisstaði í Dal-

víkurhreppi fyrir verð, sem ákveðið er með mati dómkvaddra matsmanna. Skylt
skal hreppnum að selja ríkinu jörðina aftur eða hluta úr henni, ef ríkið þarf á því
nð halda fyrir ríkisstofnanir eða ríkisfyrirtæki, og skal endurkaupverðið þá ekki
vera hærra en matsverðið við söluna. Enn fremur er Dalvikurhreppi skylt að kaupa
af ábúanda Böggvisstaða hús hans og önnur mannvirki á jörðinni við ábúenda-
skipti eftir mati úttektarmanna, ef öðruvísi semst ekki,

Land býlisins Árgerðis fylgir með í sölunni með því skilyrði, að hreppsnefnd
Dalvíkurhrepps leigi það núverandi héraðslækni Dalvíkurhéraðs til erfðaleigu-
ábúðar, samkvæmt lögum nr. 8 l. febrúar 1936, fyrir sama eftirgjald og hann
greiðir nú.

Námaréttindi skulu undanskilin sölunni.

Þorst. Þorsteinsson,
form.

Alþingi, 24. febr. 1947.

Ásmundur Sigurðsson,
fundaskr.

Guðm. 1. Guðmundsson,
frsm.

Páll Zóphóníasson,
með fyrirvara.

Eiríkur Einarsson.

Fylgiskjal.

DÚMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 19. febr. 1947.

Út af bréfi háUvirtrar landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis, dags. 3. þ. 111.,

þar sem leitað er umsagnar um framvarp til l. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að
selja Dalvíkurhreppi jörðina Böggvisstaði, skal eftirfarandi tekið fram:

Ráðuneytið er fyrir sitt leyti meðmælt því, að ríkisstjórnin fái heimild í lög-
um fyrir sölu Böggvisstaða til Dalvíkurhrepps, en ráðuneytið lítur svo á, að breyta
þurfi frumvarpinu og setja neðantalin ákvæði í lögin:

1. Að jarðeignin verði seld eftir mati dómkvaddra, óvilhallra manna.
2. Að ef ríkið þarfnast lóða eða landspildna úr Böggvisstaðalandi fyrir ríkis-

stofnanir eða ríkisfyrirtæki, þá sé Dalvíkurhreppi skylt að selja ríkinu landið
fyrir ekki hærra verð en ríkið hefur selt það hreppnum.

:l Að Dalvíkurhreppi sé skylt að kaupa af ábúanda Böggvisstaða hús hans og
önnur mannvirki á jörðinni við ábúendaskipti eftir mati, ef öðruvísi semst ekki.
Það hefur verið gert í seinni tíð, þegar hreppsfélögum hafa verið seldar jarðir

í ábúð, að leggja þessa kvöð á hreppsfélögin, sbr. síðast við sölu Hamra til Akur-
eyrarkaupstaðar.

F. h. r.
Friðg. Bjarnarson.

Til landbúnaðamef'ndar efri deildar Alþingis.


