
Nd. 299. Nefndarálit [95. mál]
um frv. tillaga um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Eyrarbakkahreppi land
jarðanna Einarshafnar, Skúmsstaða og Stóru-Háeyrar í Eyrarbakkahreppi með hjá-
leigum og um eignarnámsheimild á erfðafesturéttindum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið. Einnig hefur hún athugað frumvarp á þing-
skjali 191 um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Raufarhafnarhreppi land
jarðarinnar Raufarhafnar og um heimild til eignarnáms á erfðafesturéttindum.

Nefndinni þótti rétt að fella efni þess inn í frumvarpið og leggur til, að það
verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM'
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstj órnínní er heimilt:
1. Að selja Eyrarbakkahreppi í Árnessýslu allt land jarðanna Einarshafnar,

Skúmsstaða og Stóru-Háeyrar í Eyrarbakkahreppi með hjáleigum, að undan-
skildum eignarlóðum, sem þegar hafa verið seldar úr landi Stóru-Háeyrar.

2. Að selja Raufarhafnarhreppi allt land jarðarinnar Raufarhafnar.
Náist ekki samkomulag um söluverð lands samkv. 1. tölulið, skal það metið

af gerðardómi, þar sem kaupandi og seljandi tilnefni hvor sinn aðila, en sýslu-
maður Arnessýslu oddamann. ÞÓ skal Eyrarbakkahreppi ekki gert að greiða
þá verðhækkun landsins, sem orðið hefur vegna fr-arnk værrrda hreppsfélagsins
sjálfs.

Andvirði landsins skal Eyrarbakkahreppi heimilt að greiða á 25 árum.
Náist ekki samkomulag um söluverð lands samkvæmt 2. tölulið, skal það

metið af gerðardómi, þar sem kaupandi og seljandi tilnefni hvor sinn aðila, en
sýslumaður Þingeyjarsýslu oddamann. ÞÓ skal Rallfarhafnarhreppi ekki gert að
greiða þá verðhækkun landsins, sem orðið hefur vegna framkvæmda á vegum
hreppsfélagsins, síðan farið var að skipta landinu í byggingarlóðir.

Greiðsluskilmálar skulu vera hagkvæmir, sbr. 4. gr. laga nr. 64 27. júní 1941,
enda má hreppurinn ekki selja jörðina eða hluta hennar nema með samþykki
ríkisstjórnarinnar.

Þarfnist ríkið eða ríkisstofnanir byggingarlóða úr landinu undir opinberar
byggingar, skal Því heimilt að kaupa þær og þá við sama verði hlutfallslega og
Eyrarbakkahreppi eða Raufarhafnarhreppi var gert að greiða fyrir landið.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps eða Raufarhafnarhrepps er heimilt að taka

eignarnámi erfðafesturéttindi í eignarlandi hreppsins, ef nauðsyn krefur vegna
skipulags. Um framkvæmd eignarnámsins skal fara eftir ákvæðum laga nr. 61
14. nóv. 1917.

3. Fyrirsögn orðist svo:
Frv. til l. um sölu nokkurra jarða í opinberri eigu og um eignarnám erfða-

festuréttinda.
Alþingi, 7. marz 1958.
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