
Nd. 770. Frumvarp til laga
um nýbýli og samvinnubyggðir.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

1. gr.
Ríkið vinnur að því, að skapa skilyrði til þess, að sem mest af árlegri fólks- 

fjölgun þjóðarinnar eigi kost á að fá býli í sveitum til ábúðar, þar sem landbún-



aður verði stundaður sem aðalatvinnuvegur. Yeitir ríkið þann stuðning við stofn- 
un býlanna, að stofnverð þeirra verði ekki meira en það, að meðalfjölskylda geti 
liaft þar sæmileg afkomuskilyrði samkvæmt því, sem ákveðið er í lögum þessum.

2. gr.
Nýbýli nefnist í lögum þessum hvert það býli, sem reist er liér á landi eftir 

að lög þessi öðlast gildi og þar sem landbúnaður er rekinn sem aðalatvinnugrein, 
enda fái hið nýja býli útskipt land með ákveðnum landam erkjum , eftir því 
sem við á og þörf krefur.

Til nýbýla má stofna, hvort sem vill með því að reisa það í óræktuðu 
landi, eða skipta túni heim ajarðarinnar til beggja eða allra býlanna. Þegar 
jörð er skipt í nýbýli, skal þess gætt, að hvert býlið um sig liafi svo mikið land- 
rými, að áliti nýbýlastjórnar, að nægi meðalfjölskyldu til fram dráttar, miðað 
við þann búrekstur, sem fvrirhugaður er á liverjum stað.

Jörð, sem lagzt licfir i eyði áður en lög þessi öðlast gildi og ekki eru á not- 
hæf liús fv rir fólk eða fénað, telst nýbýli, sé hún tekin til endurbyggingar og 
ræ ktunar.

3. gr.
Heimilt er eiganda jarðar að stofna til nýbýla á þann hátt, að landnot séu 

að nokkru eða öllu leyti sameiginleg fvrir lieimajörðina og nýbýlið, enda sam- 
þykki nýbýlastjórn ríkisins að svo sé.

Því aðeins er þetta þó heimilt, að nægileg liús fyrir fólk og fénað séu til á 
jörðinni eða verði reist þar til afnota fyrir bæði býlin. Óheimilt er eigendum 
þessara jarða  að sam eina býlin aftur, en sé það þó gert, er stvrkur ríkisins 
endurkræ fur, og er nýbýlið til tryggingar þeirri greiðslu.

4. gr.
Samvinnubyggðir nefnast í lögum þessum m innst 5 býli, sem reist eru i 

sama hverfi, þar sem fram kvæm dir allar við bvggingu býlanna liafa verið gerðar 
eftir ákveðnu skipulagi.

5. gr.
Ef nýbýlafélög eða einstaklingar, sem eigi æ tla að gerast ábúendur á ný- 

býlinu, vinna að þvi að kom a þeim upp, skulu slík nýbýli afhent væntanleg- 
um ábúendum  við kostnaðarverði, að frádregnum  ríkissjóðsstvrknum . Ef slík 
nýbýli eru leigð um stundarsakir, skal leigan metin þannig, að ekki sé tekin 
leiga af fram lagi ríkissjóðs til býlisins. Verði ágreiningur um leigum ála, skal 
leigan metin af úttektarm önnum  viðkomandi hrepps.

6. gr.
Heimilt er hverjum jarðareiganda að byggja fleiri en eitt nýbýli á landi 

ja rð ar sinnar, ef ákvæðum 2. gr. um lágm arksstærð býlanna er fylgt. Þó getur 
enginn, er reisa vill nýbýli, notið þess stuðnings, sem ríkið veitir, nem a ný- 
býlastjórn sam þvkki hið nýja býli og fram  hafi farið  sú rannsókn, sem um 
getur í 7. gr.



7. gr.
Aður en ráðizt er í frainkvæ m dir til stofnunar nýbvla eða samvinnu- 

byggða, fa ri frain  rannsókn á allri aðstöðu, og sérstaklega á eftirtöldum  
atriðum :
1. Að náttúruskilyrði og aðstaða til markaðs og samgangna sé svo hagstæð,

að líklegt sé, að framleiðslan beri sig.
2. Að land til býlanna geti fengizt með hæfilegu verði.
3. Á efni til húsagerðar o. fl.
4. Hvort skilyrði séu til nýtingar jarðh ita  eða v irk junar vatnsorku.

II. KAFLI 
Stjórn nýbýlamála.

8. gr.
A tvinnum álaráðuneytið (landJjúnaðarráðherra) skal hafa með höndum 

yfirstjórn allra nýbýlam ála í landinu.
9. gr.

L andbúnaðarráðherra skipar nýbýlastjóra og getur falið búnaðarm ála- 
stjóra það starf.

Nýbýlastjóri sér um og hefir með höndum  allar fram kvæ indir í nýbýla- 
málum.

Verði skipaður sérstakur nýbýlastjóri, skulu laun Iians ákveðin af ráð- 
herra, þ a r til þau verða ákveðin i launalögum.

10. gr.
L andbúnaðarráðherra sk ipar þriggja m anna nýbýlanefnd til þriggja á ra  

í senn, og skal einn þeirra skipaður form aður. Hún skal vera ráðgefandi uin 
allar fram kvæ m dir og gera tillögur um, hvaða nýbýli n jó ta styrks ár hvert.

N efndarm enn fá þóknun fy rir starf sítt, 10 kr. fv rir hvern fund, er þeir 
sitja, og þó ekki yfir 300 kr. á ári hver.

11. gr.
Skylt er Búnaðarfélagi íslands að láta  starfsm enn sína aðstoða nýbýla- 

stjóra í störfum  lians, eftir því sem þörf k refu r og um semst milli þess og 
landbúnaðarráðherra.

III. KAFLI
Um réttindi og skyldur ábúenda.

12. gr.
Hver sá, sem vill reisa nýbýli í landi jarðar sinnar, eða vill láta af höndum 

land til nýbýlastofnunar, sendir nýbýlastjórn rikisins tillögur sinar. Nýbýla-



stjórn læ tur athuga alla aðstöðu til nýbýlastofnunar á þessum stað, ef það 
hefir ekki verið gert áður, og úrskurðar síðan, hvort hann sé hæfur fyrir nýbýli.

13. gr.
Hinu nýja landnám i sé komið í fram kvæ m d á þann hátt, sem hér segir:

A. Nýbýli byggð í landi, sem nýbýlingur á sjálfur, eða trvgging er fyrir, að 
hann eignist sam kvæm t ákvæðum 5. gr. Býlin reisa eigendur jarða  eða ný- 
býlingar sjálfir, eftir því sem um semst við nýbýlanefnd og undir eftirliti 
nýbýlastjóra.

B. Nýbýli reist í landi ríkis, bæ jar- eða sveitarfélaga. Þeir menn, sem hafa í 
hvggju að reisa slík nýbýli, senda nýbýlastjóra umsókn um það.

Uppfylli umsækjendur ákvæði 15. gr., gerir nýbýlastjóri samning við 
þá um fram kvæ m d verksins, og skal þar m eðal annars ákveða, hvenær 
verkinu skuli lokið og á hvern liátt það sé unnið. Fram kvæm d þess hluta 
verksins, sem styrkur er m iðaður við, má þó ekki standa lengur yfir en 3 ár.

Þegar ráðstafað er landi sveitar- eða bæ jarfélags til nýbýla eða sam- 
vinnubvggða, og skipulagðar fram kvæ m dir við stofnun þeirra, verður ný- 
býlastjóri að fá  sam þykki hlutaðeigandi sveitar- eða bæ jarstjó rnar fyrir 
ákvörðunum  sínum.

C. Samvinnubyggðir, re istar í landi ríkis, bæ jar, sveitar eða nýbýlafélaga.
Um undirbúning fram kvæ m danna gilda eftirfarandi ákvæði:

1. A llar nauðsvnlegar rannsóknir til undirbúnings stofnunar samvinnu- 
byggða hafi verið fram kvæ m dar samkv. 7. gr.

2. Aður en hafizt er handa um stofnun samvinnubvggða, skal nýbýlastjóri 
trvggja það, eftir því sem liann telur þurfa, að nægilega m argir ábúend- 
u r í væntanlegri samvinnubyggð séu reiðubúnir að m ynda félag og gera 
með sér sanijiykkt samkvæmt 26. gr.

3. Væntanlegir ábúendur í samvinnubyggðum skulu, eftir því sem um 
semst og unnt er, vinna að stofnun býlanna. Teljast slík vinnufram lög 
sem hluti af þvi, er jjeim ber að leggja fram  sem stofnverð.

4. Nýbýlastjóri og nýbýlanefnd ákveða býlafjölda í hverri samvinnubvggð, 
hversu mikið land skuli fylgja liverju býli, i sam ráði við ábúendur, svo 
og hverskonar búskapur skuli aðallega stundaður á býlunum.

5. Nýbýlanefnd og nýbýlastjóri ákveða gerð húsa og skipulag byggðar- 
innar. Skvlt er að leggja uppdræ tti að húsum  og skipulagsuppdrátt sam-^ 
v innubjggðar undir álit s tjó rnar þess samvinnubyggðafélags, sem við 
byggðinni á að taka, og ber að taka til greina tillögur hennar, að svo 
m iklu leyti sem mögulegt er.

N ánari ákvæði um þessi atriði skulu sett með reglugerð.

14. gr.
Landbúnaðarráðherra er heimilt að veita félögum, er liafa að markmiði að 

reisa samvinnubyggðir, svo og bæjar- eða sveitarfélögum, sem vilja koma upp 
nýbýlum eða samvinnubyggðum í löndum sínum, rétt til þess að gera það.



Slík félög verða að uppfylla þau skilvrði og hlíta þeim fyrirm ælum, sem ný- 
býlastjórn ríkisins setur þeim um fram kvæind verksins.

15. gr.
Skilyrði til þess, að um sækjandi geti fengið aðstoð ríkisins við stofnun 

nýbýlis eða fengið ábúðarrétt á nýbýli, sem stofnað er eftir lögum þessum, 
eru þessi:
1. Að hann eigi ekki og hafi ekki árlangt átt aðra jörð eða býli, sem fjöl- 

skylda geti haft lífsfram fæ ri af.
2. Að hann, að dómi nýbýlanefndar, sé svo efnum búinn, að Iiann geti lagt 

fram  sinn hlu ta af stofnkostnaði býlisins og rekið bú á því, en sé þó ekki 
svo efnum búinn, að liann geti byggt býlið af eigin ram m leik.

3. Að hann liafi þá þekkingu á búnaði, sem nauðsvnleg verður að teljast, að 
dómi nýbýlanefndar, og hafi starfað við landbúnað m innst 2 ár.

16. gr.
Um nýbýli, sem eru i einkaeign, en hafa hlotið stvrk frá  rikinu samkvæmt 

lögum þessum, gilda eftirfarandi ákvæði:
1. Skylt er að tilkvnna nýbýlastjóra, ef nýbýli eru seld, og er kaupsam ningur 

því aðeins gildur, að nýbýlanefnd sam þykki liann.
2. Ekki má selja býli þessi m eira en nem ur fasteignam atsverði, að frádregn- 

um hinum óafturkræfu fram lögum  ríkisins til þeirra, þar með talinn jarð- 
ræktarstyrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda, sem 
gerðar hafa verið frá  því að síðasta fasteignam at fór fram .

3. Þegar býlin skipta um eigendur við erfðaskipti, þá skal m at á þeim  háð 
sama eftirliti og um sölu væri að ræða.

4. Ekki má veðsetja þann hluta af matsverði hýlanna, er svarar til þess styrks, 
sem ríkið hefir til þeirra  lagt.

17. gr.
Þau nýbýli, sem ekki eru í einkaeign, skulu bvggð sam kvæm t lögum um 

erfðaábúð og óðalsrétt.
18. gr.

Ef nýbýli i einkaeign kem st í niðurniðslu. að dómi nýbýlanefndar, þannig 
að liúsum og m annvirkjum  er eigi við haldið, er stvrkur ríkisins til stofnunar 
býlisins endurkræfur, og má þá selja hýlið til lúkningar honum, ef þörf krefur.

IV. KAFLl
Um fram lög ríkissjóðs og lán til nýbýla og samvinnubyggða.

19. gr.
Ríkissjóður veitir stvrk til stofnunar nýbýla og samvinnubyggða. Styrkur 

þessi er ekki afturkræfur, en skoðast sem stofnfé, er áhúandi liefir fengið að 
láni vaxtalaust, en þarf að viðhaída og skila í hendur næsta ábúanda fullgildu.



20. gr.
Til ræ ktunar nýbýlis, seni stofnað er eftir lögum þessum, svo og til bygg- 

inga á því, má verja allt að 3500 kr. í stvrk á hvert býli. Þó skal styrkur aldrei 
vera hæ rri en það, að hann nemi %7 af stofnkostnaði býlisins, og m á aldrei 
verja m eiru en % af því til ræ ktunar. S tvrkur ríkisins greiðist eftir því sem 
um semst milli nýbýlanefndar og þess, er nýbýlið reisir, með vinnu eða pen- 
ingum, og greiðist eftir því sem fram kvæ m d við bvggingar og nýrækt m iðar 
áfram , en þó aldrei fy rr til nýbýla, sem eru í einkaeign, en byrjað er á bygg- 
ingum. Til þeirra fram kvæm da, sem stvrkur er veittur til samkv. lögum þess- 
um, m á ekki veita styrk samkvæm t jarðræ ktarlögunum .

21. gr.
Bvggingar- og landnám ssjóði B únaðarbanka íslands skal skipt í tvær 

deildir. Önnur deildin skal veita lán til þess að endurbvggja liús á jörðum , 
sem eru í ábúð. Hin deildin kallast nýbýladeild. Hún skal veita lán  til þess 
að reisa nýbýli og samvinnubvggðir. Nýbýladeild liefir heim ild til að gefa út 
verðbréf, er innlevsist á 20—40 árum , og skal gerð bréfanna og nánara  fyrir- 
kom ulag um sölu þeirra  ákveðin af ráðunevtinu í reglugerð.

22. gr.
Úr nýbýladeild bvggingar- og landnámssjóðs skal veita lán til stofnunar ný- 

býla samkv. löguin þessum, og m á það vera allt að 3500 kr. á býli, og þó aldrei 
vfir %7 af stofnkostnaði býlisins. Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti í býlinu 
og afborgist á 20— 10 árum , eftir gerð húsa, og með eigi hæ rri vöxtum en 
greiða þarf af verðbréfum  þeim, er sjóðurinn gefur út. Eigi m á veðsetja býl- 
in til trvggingar liærri uppbæð en þeirri, sem getur í grein þessari, nem a með 
leyfi nýbýlanefndar.

23. gr.
Með hvers árs fjárlögum  skal ákveðið, live mikið fé sé lagt til stofnunar 

nýbýla á kom andi ári. Skal svo nýbýlanefnd gera tillögur um, hvernig því fé 
skuli skipt milli héraða og livaða um sæ kjendur skuli sitja fv rir um styrk. Á 
sam a hátt gerir nýbýlanefnd tillögur til s tjó rnar Búnaðarbankans um lánveit- 
ingar úr nýbýladeild byggingar- og landnámssjóðs.

Nýbýlastjóri skal leggja tillögur nefndarinnar um styrkveitingu til nýbýla 
fv rir landbúnaðarráðherra, sem tekur um þæ r fu llnaðarákvarðanir í sam- 
ráði við hann.

24. gr.
Abúendur allra nýbýla og samvinnubvggða, sem stuðnings njóta samkvæmt 

lögum þessum, skulu greiða fvrningargjald af húsum býlisins. Fyrningargjaldið 
miðast við varanleik húsanna og er ákveðið af nýbýlastjórn í eitt skipti fyrir öll 
sem jafnt liundraðsgjald, og skal það ekki vera vfir 1 % af kostnaðarverði þeirra.

Fyrningargjaldið skal lagt í sjóð, er nefnist endurbyggingarsjóður nýbýla 
og samvinnubvggða. Sjóðinn skal ávaxta í nýbýladeild byggingar- og land- 
námssjóðs, og annast sýslumenn innheim tuna á m anntalsþingum , og fylgir 
gjöldunum lögtaksréttur.



Hvert nýbýli og hver samvinnubyggð hefir sérreikning í sjóðnum og á til- 
kall til séreignar sinnar, þegar endurreisa þarf hús býlisins.

Að fengnum tillögum nýbýlastjóra, setur landbúnaðarráðherra með reglú- 
gerð nánari fyrirm æli um sjóðinn.

25. gr.
Nýbýlastjóri skal halda skýrslu yfir nýbýli og samvinnubvggðir, sem reistar 

verða samkvæmt lögum þessum. Þ ar skal nákvæmlega skýrt frá  stofnkostnaði 
hvers býlis, hvað ríkið hefir veitt til þeirra sem styrk, um allar lántökur vegna 
þeirra og um eigin fram lög nýbýlinga. Árlega skal færa í skýrslur þessar allar 
ársgreiðslur býlanna af lánum  sínum.

Þá skal og nýbýlastjóri afla sér þeirra upplýsinga, sem unnt er, um rekstr- 
arafkom u hvers býlis.

í  þvi skyni getur nýbýlastjórn lagt þá kvöð á nýbýlinga, að halda einfalda 
rekstrarreikninga um afkom u búa sinna, eftir reikningsformum, sem nýbýla- 
stjórn gefur út.

Heildarskýrslur um þessi efni skal nýbýlastjórn birta öðru hverju.

V. KAFLI 
Um samvinnubyggðafélög.

26. gr.
Allir þeir, sem ætla að gerast ábúendur i væntanlegri samvinnubyggð, 

skulu m ynda með sér félag, er nefnist samvinnubvggðafélag. Félagsm enn 
skulu setja sér sam þykkt í sam ræm i við lög þessi, og skal hún, til þess að öðl- 
ast gildi, vera staðfest af landbúnaðarráðherra  eftir tillögu nýbýlanefndar. I 
sam þykkt samvinnubyggðafélags skal ákveða, hvort rekinn skuli einstaklings- 
búrekstur eða samvinnubúrekstur i byggðinni.

N ánari fyrirm æ li um undirbúning og setningu sam þykkta samvinnu- 
byggðafélaga skulu sett með reglugerð.

27. gr.
Tilgangur samvinnubyggðafélaga er:

1. Að kaupa eða leigja land fv rir væntanlega samvinnubyggð og annast 
undirbúning og fram kvæ m dir við að koma henni upp, svo og að annast 
lántökur til þeirra fram kvæ m da samkv. 21. gr., og skal n án ar ákveða um 
þessi atriði i sam þykkt félagsins.

2. Að kom a á fót rafv irk jun  eða m annvirkjum  til hagnýtingar á hveraorku, 
eða öðrum  m annvirkjum  til sameiginlegra afnota fy rir félagsm enn og 
annast rekstur þeirra.



VI. KAFLI 
Niðurlagsákvæði.

28.gr.
Laun nýbýlastjóra, þóknun nýbýlanefndar, svo og annar kostnaður við 

stjórn nýbýlamála, greiðist úr rikissjóði.
29. gr.

Nánari ákvæði mn nýbýli og samvinnubyggðir samkvæmt lögum þessum 
setur landbúnaðarráðherra með reglugerð, að fengnum tillögum nýbýlanefnd- 
a r og nýbýlastjóra.

30. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 15 6. nóv. 1897, um nýbýli, svo 

og önnur ákvæði í lögum, er varða nýbýli hér á landi og koma í bága við lög þessi.
31. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


