
Nd. 72. Frumvarp til laga
um framlög ríkisins til endurlívggingar á sveitahýliun.

Flm.: Bjarni Asgeirsson, Páll Zóphóníasson.

1. gr.
Heimilt er að verja allt að öOOOO krónum af fé því, er ríkið leggur árlega til 

byggingar- og landnámssjóðs, sem óafturkræfu framlagi til endurbygginga eða 
endurbóta á íbúðarhúsum  í sveit, enda séu þær í sjálfsábúð, eða heimilt að byggja 
þær í erfðaábúð samkvæmt lögum um erfðaábúð og óðalsrétt.

2. gr.
Fé þetta m á veita þegar svo stendur á og eftir þeim reglum, er hér segir:

a. Að bæ jarhús ja rð a r in n ar  séu að dómi læknis og hreppstjóra  óhæf til íbúðar,
svo ætla megi, að heilsu m anna geti stafað tjón af.

1). Að ábúandi sé ekki fær um að endurreisa bæ jarhúsin  af eigin rammleik, að
dómi nýbýlanefndar rikisins.

c. Ja rð ir  í sjálfsábúð koma hér aðeins til greina, þegar fasteignamat ba 'jarhúsa er 
undir 1000 kr.

d. Jarð ir  í erfðaábúð koma því aðeins til greina, að fasteignamat landsins sé eigi 
hæ rra  en 5000 krónur.

e. Framlagið til hvers einstaks býlis má vera 500— 1500 krónur, þó aldrei ineira 
en % hluti kostnaðar.

3. gr.
Nýbýlastjórn ríkisins ákveður, hver ja r  ja rð ir  skuli verða aðnjótandi framlags 

þess til bygginga, er um  ræðir í lögum þessum, og ákveður upphæðina á hverja 
jörð. Getur hún  krafizt allra þeirra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru í því sam-



bandi, og sett þau skilyrði 11111 byggingarnar, er hún telur þurfa, til að tryggja, að 
þær komi að sem fyllstum notum.

4. gr.
Verðmæti það, er fyrir  framlag þetta stendur í bvggingunni, skal á hverjum 

tíma meta sér í íasteignamati. Skal það vera óafturkræft, vaxtalaust fylgifé jarð- 
arinnar, sem undanþegið er eignarskatti, og má hvorki selja það né veðsetja.

á. gr.
Heimilt er landbúnaðarráðherra  að setja nieð reglugerð nánari ákvæði uin 

framkvæmd laga þessara.
6. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda árið 1937, en falla úr 
gildi árið 1950.

G r e i n a r  g e r ð .
Það m un vart orka tvíinælis, að húsagerð í sveitum er eitt þýðingarmesta inál 

landbúnaðarins  og um  leið vandasam asta, þ a r  sem erfitt  er að Iáta fa ra  sam an not- 
hæfni, varanleik  og það verðlag, sem bændur alm ennt þola. Hinsvegar eru aðstæð- 
ur þannig í flestum sveitum, að þörf húsagerðar er mikil og aðkallandi. Allniikið 
hefir verið gert undanfarið  til stuðnings þessum  m álum  af hálfu  hins opinbera. Má 
þ ar  nefna stofnun  byggingar- og landnám ssjóðs, þ a r  sem bændum voru veitt lán til 
varanlegra bvgginga að m iklum  m un hagkvæmari en áður  hafði þekkzt. Þá m á og 
nefna byggingalán Ræktunarsjóðs íslands og að siðustu nýbýlalöggjöf og fjár- 
fi’amlög i sam bandi við hana, er ineð beinum fjárhagslegum  stuðningi og hag- 
kvæmum lánum  s tv rk ja  menn ti! að koma upp nýbýlum í sveitunum. Einnig eru 
s tarfræ ktar í sam bandi við stofnanir  þessar leiðheiningar í húsagerð, er láta bænd- 
um í té ókeypis te ikningar að húsum  og að ra r  nauðsvnlegar ráðleggingar og eftir- 
lit með bvggingunum. Þó að hús þau, sem gerð hafa verið undanfarið  á vegum 
byggingar- og landnám ssjóðs, séu flest vönduð og varanleg og m iklum  m un  ódýr- 
ari en sambærileg hús, er á saina tím a hafa verið byggð í kaupstöðum  landsins. 
hefir revnslan þó sýnt, að mörg þeirra  eru ofviða f já rhag  bændanna, þ a r  sem 
inestur hluti verðs þeirra hefir verið tekinn að láni. Virðist því auðsætt, að enn 
meiri áherzlu verður að leggja á það eftirleiðis en hingað til að kom a upp ódýr- 
um húsum , þ. e. að bæ ndur bindi sér ekki þann  skuldabagga, er b úskapur þeirra 
getur ekki un d ir  risið. En þetta er örðugt viðfangs, þar sem þess verður að gæta 
um leið, að sú viðleitni rýri ekki um of nothæfni húsa og varanleik. Það virðist þvi 
vart h já  því komizt, þó fast sé haldið á um ý tras ta  sparnað  og hagsýni við bvgg- 
ingarnar, þá verði hér að taka upp að nokkru leyti sömu aðferð um stuðning við 
endurbyggingu á jö rðum  og bvrjað  var á í nýbýlalöggjöfinni við byggingu nýbýla. 
að veita n o k k u rn  beinan óafturkræ fan  bvggingarstvrk þeiin m önnum , sem ekki 
geta af eigin ram m leik  komið upp viðunandi húsuin  á jörðum sinum, þó að styrk- 
ur  þessi verði að sjálfsögðu hlutfallslega minni en til nýbýlanna. Og fleiri ástæður 
iná einnig nefna, sem hníga að þvi, að nauðsyn  sé að taka  upp þetta  fyrirkomulag. 
Undanfarið  hefir fjöldi bænda bundið ineginhluta eigna sinna veðböndum vegna 
afleiðinga k rep p u n n ar  og skuldaskila þeirra, er farið hafa fram  í kreppulánasjóði. 
svo að þeir hvorki hafa nægileg veð að bjóða lánss to fnunum  vegna byggingarlána 
né ástæður til að s tanda und ir  au knum  lánum  að neinu ráði.

En á jö rðum  m argra  þessara m anna  eru hús ým ist að falli komin eða fallin 
svo, að ekki verður undan  því komizt bráðlega að byggja þau að nýju, ef ja rð irn a r  
eiga ekki að falla algerlega í auðn. Þá má og m inna  á það, að samkv. lögum um 
erfðaábúð og óðalsrétt ber þeim leiguliðum, er jarð ir  fá bvggðar eftir þeim, að 
taka sjálfir á sig endurhýsingarskvlduna. En þeim er heimilað að taka til þess 
lán gegn veði í jö rðunum , sem ekki fari fram  ú r  !4 fasteignam ati landsins á við-



komandi jörð. Xú er i'asteignainat lunds á mörgiim þessara jarða ekki nema nokk- 
u r h u ndruð  k rónur, svo að lántökuheim ildin h rek k u r  þar skam m t til að l júka  
nauðsynlegum byggingarkostnaði. Það verður því ekki séð, á hvern há t t  þeir menn 
m argir hverjir,  sem hér á undan  hefir verið getið, eiga að vera þess um kom nir  að 
kom a upp nothæfum íbúðarhúsum  á jörðuin sínum. ef þeir eiga ekki kost á nokkru  
beinu óafturkræ fu  framlagi.

Þegar gengið var frá nýbýlalöggjiif rikisins í landbúnaðarnefnd neðri deildai- 
á þinginu 1935, gerðu nefndarmenn sér ijósa grein þess misraunis, sem með stuðn- 
ingi þeim, sem þar var heitinn nýbýlastarfseminni. myndaðist á milli k jara  þeirra. 
er nýbýlin livggja, og margra þeirra bænda, er Jmrfa að endurbyggja á býlum 
sínum, með því að oft vrði undralitill inunur á þvi að reisa að nýju  eða „byggja 
upp“ , eins og Jiað er kallað, Jiar sem hús eru svo að segja gerfallin. Og það var á 
það minnzt í nefndinni, að full þörf væri á að bæta hér um, þó að hún  félli frá 
]>ví að blanda því saman við nýbýlalöggjöfina. Og þetta hefir einnig glögglega 
komið fram við framkvæmd nýbýlalaganna. að oft og einatt er mjög örðugt að gera 
sér grein fvrir  því. hvort uin nýbyggingu eða endurbyggingu er að ræða, og hitt 
hefir nýbýlanefnd þráfaldlega rekið sig á. að ástæður þess, er eftir situr með gamla 
býlið, eru injög lítið betri til að hýsa býli silt en hins, er nýbýlalánið fær til að 
reisa nýja bvggð á hinum  hluta jarðarinnar.  F rum varp  þetta er nú flutt til að bæta 
að nokkru  ú r  þessum vandkvæðum, og J>ótt fé Jiað, sem til þessa er ætlað sam- 
kvæint frv., sé ekki mikið og styrkupphæð til hvers einstaklings ekki há, má þó 
fullvrða, að það getur komið að miklu liði til að létta undir með bændum í þeirra 
inikla, iirðuga og aðkallandi verkefni að bvggja upp landið. A nýafstöðnu flokks- 
þingi fram sóknarm anna var mál þetta tekið fvr ir  og einróma sam þvkkt ályktun, 
sem fer í sömu átt og frum varp  Jietta, sem hér er fram borið. F lutningsm enn hafa 
gert sér nokkra  grein Jiess, hve m argar jarð ir  er nú svo ástatt um, að þær kæmust 
undir ákvæði laga þessara, og hefir talizt svo til, að nú m undu vera um 540 býli i 
sjálfsábúð, J>ar sem allt húsaverð er undir 1000 kr., 250 opinberar jarðeignir, þar 
sem allt húsaverð er neðan við 1000 kr., og þvi brýn  þörl' að endurhýsa, en auk Jiess 
nokkrar fleiri ja rð ir  þar sem heildarhúsaverð er meira en þetta samkvæmt fast- 
eignamati, en landverð undir 4000 kr., og geta J>;er J>ví komið hér til greina, enda 
inun endurhýsingar þörf á þeim mörgum.

Nánar í framsögu.


