
688. Nefndarálit [65. mál]
um till. til þál, um jarða skráningu og Jarðal;i'singar,

Frá minni hl. fjánreitinganeJndar.

Fjárveitlngnnefnd varð ekki sammála um afgreiðslu þessarar tillögu. Meiri hluti
nefndarinnar leggur til, að málinu sé ,'{sað frá með rökstuddri dagskrá •• ,þat' sem
unnið hafi verið að þessu máli að undanförnu af la.ndnamsstjóra. Pálma Einarsy
syni. og þar sem i undirbtiningi .sé nýtt aI1sherj.arfasteignamat, sem eigi að koma
i gildi 1965'1.,

Undirritaður minní hluti getur ekki fallizt á þessa mál sm eðferð, enda ekki
á neinum rökum reist, að landnámsstjóri sé að vinna að lýsingum og skráningu
jarða með það fyrir augum, sem tíUagan gerir ráð fyrir, Er hér um mjög alvar-
legan misskilning að ræða og illt. að það skuli hafa hent meiri hl.fjál"V;eit.inga~
nefndar að byggja it honum álít sitt á matinu.

Rétt er, að Pálmi Einarsson limdnámsstjóri hefur ÖUUli:l öðrum fremur bent
ii. nauðsyn nýrra hátta i sambandi við j~1rðask:rállíngllog ja.rðal~"'singal'. og hefur
hann m.: a, .l'itað um það efni' merka grein, sem birtist i Árb6k landbúnaðarins
árið 1000. Till. sú til þfl1., sem hér um ræðir, er byggð á hUé,'mynd og k.enningu.
Pálma Einarss.onar. eins og hltn kemur fram i nfannefnd:ri ritgerð, enda er htín
prentuð i heild sem greinargerð fyrir tillögunni. Pálrni Einarsson hefur i starfi
sinu. 'viðað að sér merkum gögnum, sem að haldi mundu koma við hugfl'æðilega
jarðask"ranin€u. en rangt er, að hann ."vi.ulli. að þessu máli", eins og meiri hl,
fjárveitínganefndar fullyrðir.' Honum hefur aldrei ve:riðfalíð slíkt verkefni, en
eðlilegt. að svo v~l'ði gert, ef jafnframt yrði séð fyrir fjárveitingu til handa Land~
muninu f þvi skyni.

Ttllagan "ar til umræðu ft nj'Uðnu búr:mðal'þingi og fé.kk þar góðar undirtektir.
eins og eftirfarandi ályktun þess ber með sér; .

. ••Btinaðarþing b.!ltir nauðsynlegt, að hanz!: verði handa nú þegar um upplýSA
ingnsi)fllun nm ásigkomulag Jarða, eignarhald, ábúð, aðstöðu og framHðarmögulelka.
Gæti slfk sðfnun siðun þrúaz,f til i'uUkomirmm: jarðaskr{míngar,

Telur búnaðarþing, að rétt sé að fela Lutl<bl{mú ríkisíns að annast sItka upp-
l~Tsingasöfnun,enda verði þvi veilt fJ>Íl'hagsleg aðsiaða til þess:'

Þess vegna er ekkert mark takandi á dngskrál'tUlögunni.
Tilgangur fasteignam~\ts hefur frá öndverðu verið sá, að það væri grundvöllur

skattlagningar og annarrar gjaldheimtu hins opinhe.rn og gæfi auk þess til kynna
veð- og sötugildi fasteigna.. Við þetta hefur undirbúningur fasteignamats miðazl,
einkum fyrra atriðið. En rétt er að ætla fasteignamatinu enn nýtt hlutverk, svo
sem þegar er i 1ðbtum flestra Evrópulanda, en það er, að jarðalýsingar þess og
jartiaskráning sé undirstaða framkvæmda- og fremleiðslaáætlana .i hanaði. JafnA
framt þarf að haga skráníngarkerftnu þannig, að jarða.l~tsingar fasteígnamatsina
úreldist ekki jafnharðan, heldur séu ávallt tiltækar ii einum stað nýjar lll'plýs-
ingar um jarðirnar (fasteignll'nal'!, Er þetta br)':!l nauðsyn vegna hinna stórkost-
legu breytinga, sem verða Ii ásigko:mulagi fjölda jal'ð.a svo til árlega. Vita allir.
að su jarðaI5-sing, sem felst i yngstu fasteigmlluatshóklnni (1942), hefur nrl aðeins
sögugildí, og má segja, að sama eigi. við um endurskoðunin:.'!. frá 1fI55, að svo lniklu
leyti sem i henni felst Jarðalj'sing, Sky. lögum er fasteignamat endurskoðað ft
2.5 ál'a fl'esti. o.g mun nú u11l1h'5að rI)'ju fasteignamati, sem tl að taka gildi ádti
1005. V'reri mjög nauðsynlegt. að fastdgnmnatsundírbúningi væri hagað með þeim
hætti, sem bil' hefur verið hent á.

Milmi hl. fjárveítinganefndarleggllr þvi eindregið til, að tUlagan \'erði sam-
ÞYkkt.

Alþingi, 8, april 1002,

Ingvar Gislason. Halldór E. Sigurðsson.. Halldór Asgrimsson, Karl Guðjónsso!l.
frsm.


