
Nd. 249. Breytingartillögur [114. mál]
við frv. til 1. um breyt. á l. nr. 35 29. apríl 1946, um landnám, nýbyggðir og endur-
byggingar í sveitum.

Frá landbúnaðarnefnd.

I. A undan 1. gr. komi ný gr. (verður 1. gr.), svo hljóðandi:
VI. kafli laganna (36.-40. gr.) breytist þannig:

1. 38. gr. laganna verður 36. gr.
2. A eftir 36. gr. komi ný grein (37. gr.), svo hljóðandi:

Nú telur sá, er reisa vill nýbýli og hefur fengið til þess samþykki ný-
býlastjórnar, sér hentugra að gera fyrst nauðsynlegar undirbúningsfram-
kvæmdir, svo sem framræslu og ræktun á hinu fyrirhugaða nýbýlalandi,
áður en byggingar eru reistar, og skal hann þá njóta sama styrks úr land-
námssjóði til þeirra framkvæmda og þeir, sem byggja fyrst og rækta svo.
Þessi styrkveiting er þó bundin eftirfarandi skilyrðum:

a. Að hlutaðeigandi hafi full eignarumráð eða erfðaábúðarréttindi á landi
því, sem nýbýlið verður stofnað á.

b. Að framkvæmdirnar, sem styrks njóta, séu gerðar í samráði við nýbýla-
stjórn eða trúnaðarmenn hennar.

c. Að styrkþegi skuldbindi sig til að hafa reist nauðsynlegar byggingar á
landinu ekki síðar en 8 árum eftir að ræktunarstyrkurinn var fyrst
greiddur. Að öðrum kosti endurgreiði hann landnámssjóði styrkinn með
5% vöxtum frá greiðsludegi.

d. Stofnandi nýbýlisins setji land nýbýlisíns að veði með 1. veðrétti sem
tryggingu fyrir því, að staðið verði við framangreindar skuldbindingar.

Veðbinding þessi fellur niður, þegar íbúðarhús hefur verið reist á
landinu.

3. 36. og 37. gr. laganna verða 38. og 39. gr.
4. 39. og 40. gr. laganna verða 40. og 41. gr.
5. Fyrirsögn kaflans verði:

Um landnám einstaklinga og nýbýli.
II. 1. gr. frv. verður 2. gr., og greinatalan innan sviga í meginmálinu breytist
þannig, að 41. gr. verður 42. gr. o. s. frv.

III. Á eftir 2. gr. frv. (verður 3. gr.) kemur ný grein, svo hljóðandi:
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í

lög nr. 35 1946 og gefa þau út svo breytt.


