
Nd. 314. Breytingartillögur
við frv. til 1. uin bygginííarsjóð sveitanna.

Frá landbúnaðarnefnd.
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

T ilgangnr sjóðsins  er að stnðla að endurbyggingu íveruhúsa í sveitum  og 
sto fnun  nýrra býla.

2. Við 2. gr . ‘
a. A undan greininni keinur fvrirsögn: l ’in livggingarsjóð.
b. Greinin orðist svo:

B vgg ingarsjóðurinn  er deild í Búnaðarbanka íslands.
3. Við 3. gr.‘

a. Fyrir  „250 þú su n d “ i 2. lið koini: 200 þúsund.
b. 3. liður falli  niður.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Landsstjórninni er heiinilt að taka lán, allt að 3 n i i l l jónum  króna, hvort 

heldur er hér á landi eða erlendis, handa byggingarsjóðnuni,  til stuðn- 
ings þeirri starfseini, seni honuin er ætluð sanikvæm t löguni þessuni. E innig  er



stjórn sjóðsins,  m eð  sam þvkki r íkisstjórnarinnar, he im ilt  að gefa  út verðbréf,  
er in n leys ist  á 30— 40 árum, og sé gerð bréfanna, vextir  og nánara fvr irkom u lag  
um  sölu þeirra ákveð ið  af r ík isstjórninni.

ó. Við ö. gr. Fvrir  „ 2 ö F “ kom i:  l ö cc.
(5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

T il  trvggingar vaxtabréfum  sam kvæ m t 4. gr. er:
1. Skuldabréf frá lántakendum .
2. V arasjóður byggingarsjóðs.
3. H öfu ðstó l l  bvggingarsjóðs.
4. Abyrgð r ík issjóðs.

E f taka þarf til trvgginganna, sé það gert í þeirri röð, sem  hér er talin.
7. Við 11. gr.

a. Á undan greininni kem ur fyrirsögn: F m  byggingarstvrk.
b. Greinin orðist svo:

R ikissjóðu r leggur árlega fram á næstu 10 árum  125 þúsund krónur  
til að styrkja endurbvggingu íbúðarhúsa i sveitum. Stvrkurinn sé óaftur-  
kræft framlag.

8. Við 12. gr.
a. 3. l iður orðist svo: Að jörðin  sé í s já lfsábúð eða falli  undir ákvæ ði laga  

um erfðaábúð og óðalsrétt.
b. Við bætist 2 nýir  liðir, svo  h l jó ð a n d i :

4. Að faste ignam at bæjarhúsa sé ekki v f ir  2000 krónur, ef jörð in  er í 
sjá lfsáhúð.

5. Að landverð jarða í opinberri eign fari ekki v f ir  8000 krónur.
c. Aftan við  greinina bætist:

Fram lagið  til hvers býlis  má vera 500— 2000 krónur, þó aldrei m eira  en  
: 3 af kostnaðarverði hú ssin s.  Lokagreiðsla  fer fram þegar fu llnaðarreikn-  
ingur er k o m inn  y fir  byggingarkostnaðinn .

9. 5'ið 13. gr. Greinin orðist svo:
X ý b j’Iastjórn ákveður, hverjar jarðir skuli verða aðnjótandi þess fram-  

lags til bvgginga, sem uin ræðir í lögum  þessum , og ákveðu r upphæ ðina  á hverja  
jörð. Gctur hún krafizt allra þeirra upplýsinga, sem  nau ðsyn legar  eru í því 
sambandi, og sett þau skilyrði uin bvggingarnar, sem hún telur þurfa til að 
trvggja, að ]iasr kom i að sem  fv l ls tu m  notum .

10. Við 14. gr.
a. Á undan greininni kem ur fvrirsögn: F m  nýh ýli  og sam vinnubyggðir .

I. kafli . A lm enn ákvæði.
b. Greinin orðist svo:

Ríkið v innur að þvi að skapa sk ilyrði til þess, að sern m est  af árlegri fó lks-  
fjö lgun  þjóðarinnar eigi kost á að fá býli í sveitum  til ábúðar, þar sem  land-  
búnaður verði s tundaður sem  aðalatv innuvegur. Veitir ríkið þann stuðn-  
ing við sto fnun  býlanna, að stofnverð  þeirra verði ekki m eira  en það, að 
ineða lfjö lsk vld a  geti haft þar sæ m ileg  a fkom u sk ilvrð i  sam kvæ m t því, sem  
ákveð ið  er í lögum  þessum.

11. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
N'ýbýli ne fn ist  í lögum  þessu in  hvert það býli, sem  reist er hér á landi 

eftir að lög þessi öðlast gildi og þar sem  landbúnaður er rek inn sem  aðalat- 
vinnugrein , enda fái h ið  nýja  býli útsk ipt land m eð ákveðn um  landam erkj-  
um, eftir þvi sem  við  á og þörf krefur.

Til  n ýb ý la  m á stofna, hvort sem vill  m eð því að reisa það í óræ ktuðu landi, 
eða skipta túni heim ajarðarinnar til beggja eða allra býlanna. Þegar jörð er 
skipt í nýbýli ,  skal þess  gætt, að hvert bý lið  um  sig hafi svo  m ik ið  landrými,  
að áliti nýbýlastjórnar , að nægi m eða lf jö lskv ldu  til framdráttar, m iðað  við  
þann búrekstur, sem fyr irhugaður er á hverjum  stað.



Jörð, sem  lagzt hefir  í evði áður en lög þessi öð last gildi og ekki eru á 
nothæf hú s  fyrir  fó lk  eða fénað, telst nýb ý li ,  sé hún tek in  til  endurbyggingar  
og ræktunar.

12. Við 16. gr. Greinin orðist svo:
H eim ilt  er eiganda jarðar að stofna til nýb ý la  á þann hátt, að landnot séu  

að nokkru eða öllu levti sam eig in leg  fvrir he im ajörðina  og n ýb ýlið ,  enda sam- 
þykki nýb ý lastjórn  r ikisins, að svo sé.

Þ v í  aðe ins  er þetta þó heimilt,  að nægileg hú s  fvrir  fó lk  og fénað séu til 
á jörðinn i eða verði reist þar til a fnota  fyrir bæði býlin . Ó heim ilt  er e igendum  
þessara jarða að sam eina  bý lin  aftur, en sé það þó gert, er s tvrkur ríkisins  
endurkræfur, og er n ýb ý lið  til tryggingar Jjeirri greiðslu .

13. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Sam vinn ub yggð ir  nefnast  í lögum  þessum  m in n st  5 býli ,  sem  reist eru í 

sam a hverfi,  þar sem fram kvæ m dir allar v ið byggingu bý lann a  hafa  verið  gerðar  
eftir ákveðnu skipulagi.

14. Við 18. gr. Greinin orðist  svo:
E f n ýb ý la fé lö g  eða einstaklingar, sein eigi a-tla að gerast ábúendur á ný-  

býlinu , v inna  að því að kom a þeim upp, skulu slík n ý b ý li  a fhent væntanleg-  
um  ábúendum  við kostnaðarverði,  að frádregnum  rik iss jóðss tvrk n u m . E f s l ik  ný-  
býli eru leigð um  stundarsakir, skal leigan m etin  þannig, að ekki sé tek in  
leiga af fram lagi r ík issjóðs  til bý lis in s .  Verði ágreiningur um  leigum ála, skal  
leigan m etin  af ú t tektarm önnum  viðk om andi hrepps.

15. Við 19. gr. Greinin orðist  svo:
H eim ilt  er hverjum  jarðareiganda að bvggja  fleiri en eitt n ý b ý li  á landi 

jarðar sinnar, ef ák væ ðum  15. gr. um  láginarksstærð bý lan n a  er fvlgt. Þó  getur  
enginn, er reisa v il l  nýbý li ,  notið  þess stuðnings, sem  ríkið  veitir, nem a ný-  
býlastjórn  sam þvkk i hið nýja  býli  og fram hafi farið sii rannsókn, sem  um  
getur í 20. gr.

16. Við 20. gr. Greinin orðist  svo:
A ður en ráðizt er í fram kvæ m dir til s to fnunar  n ý b ý la  eða sam vinnub yggða ,  

fari fram  rann sókn  á allri aðstöðu, og sérstaklega á eft ir tö ldu m  atriðum:
1. Að náttúrusk ilvrði og aðstaða til m arkaðs og sam gangna sé svo  hagstæð, að  

l ík legt sé, að fram le iðs lan  beri sig.
2. Að land til b ý lann a  geti fengizt m eð hæ filegu verði.
3. Á efni t il  hú sagerðar o. fl.
4. H vort skilyrði séu til  nýtingar jarðhita  eða v irkjunar vatnsorku.

17. Á eftir 20. gr. kem ur ný  k a f la fvr irsögn : II. kafli .  Stjórn nýbý lam ála .
18. Þar eftir k om a 4 nýjar  greinar, er verða 21.— 24. gr., svo  h ljóðand i:

a. (21. gr.).  A tv innu m álaráðunevtið  ( landbúnaðarráðherra) skal hafa  m eð  
hön du m  vfirstjórn  allra nýb ý lam ála  í landinu.

b. (22. gr.).  Landbúnaðarráðherra skipar nýb ý lastjóra  og getur fa lið  það starf 
bankastjóra Búnaðarbanka Islands eða búnaðarm álastjóra . —  N ýbýlastjór i  
sér um  og hefir  m eð h ön du m  allar fram kvæ m dir i n ýb ý lam álum . Verði
skipaður sérstakur nýbýlastjóri ,  skulu laun hans ákveðin  af ráðherra, þar til
þau verða ákveð in  í launalögum . Reiknast þau ásam t jióknun til nýbýla-  
nefndar m eð kostnaði  við  nýbýli .

c. (23. gr.).  Landbúnaðarráðherra skipar þriggja m anna n ý b ý la n e fn d  til 
þriggja ára í senn, og skal e inn  þeirra sk ipaður form aður. H ún skal vera  
ráðgefandi um  allar fram kvæ m dir og  gera t i llögur um, hvaða nýb ýli  njóta  
styrks ár hvert.

N efn darm en n fá þók nu n  fyrir  starf sitt, 10 kr. fvrir  hvern fund, er þeir  
sitja, og þó ekki y f ir  300 kr. á ári hver.

d. (24. gr.). Skvlt er B únaðarfélagi ís land s  að láta s tarfsm enn sina aðstoða



nýb ýlastjóra  í störfum  hans, eftir því sem  þörf krefur og um  sem st m illi  
þess og landbúnaðarráðherra.

19. Þá kem ur n ý  fyrirsögn: III. kafli .  l 'm  réttindi og skv ldur  ábiienda.
20. Eftir  fara 7 nýjar greinar, er verða 2ö. 31. gr., svo h ljóðandi:

a. (25. gr.).  Hver sá, sem  v ill  reisa nýbýli  í landi jarðar sinnar, eða vil l  láta
af höndu m  land til nýb ý lasto fnunar ,  sendir n ýb ý lastjórn  ríkis ins  t i llögur  
sínar. N ýbýlastjórn  lætur athuga alla aðstöðu til nýb ý las to fnu nar  á þess-  
u m  stað, ef það hefir  ekki verið gert áður, og úrskurðar síðan, hvort hann  
sé hæ fur fvrir nýbýli .

b. (20. gr.).  Hinu n ýja  landnámi sé ko in ið  i framkva'ind á þann hátt, sem  hér  
s e g ir :
A. N ýbýli  bvggð í landi, sem nýb ý lingu r  á sjálfur, eða trvgging er fvrir,  

að hann eignist sam kvæm t ákva'ðum 18. gr. Bý lin  reisa eigendur jarða  
eða nýb ýlingar  sjálfir, eftir því sem  uin sem st við  n ýb ý lan efn d  og  undir  
eftirliti nýbýlastjóra .

B. N ýbýli  reist i landi ríkis, ba*jar- eða sveitarfclaga. Þeir inenn, sem  hafa
í hvggju  að reisa slik  nýb ýli ,  senda n ýb ý lastjórn  u m só k n  um  það.

U ppfylli  um sæ k jendur ákvæði 28. gr., gerir nýbýlastjór i  sam ning  
við þá um  fram k væ m d verksins, og skal þar m eðal  annars ákveða, hve- 
nær verk inu skuli lok ið  og á hvern hátt það sé unnið . Fram kvæ m d  
þess hluta  verksins, sem  styrkur er m iðaðu r við, má þó ekki standa  
lengur v fir  en 3 ár.

Þegar ráðstafað er landi sveitar- eða bæjarfélags til nýbý la  eða sam- 
vinnubyggða, og sk ipu lagðar fram kvæ m dir við  sto fnu n  þeirra. verður  
nýbýlastjór i  að fá sam þvkki hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar  
fyrir ákvörðunuin  s inum .

C. Sam vinnubvggðir , reistar í landi ríkis, hæjar, sveitar eða nýhýlafélaga.
Um un dirbúning  fram kvæ m danna gilda eftirfarandi ákvæði:

1. Allar nau ðsvn legar  rannsóknir  til un dirbúnings stofnunar sam vinnu-  
bvggða hafi verið  fram kvæ m dar sam kv. 20. gr.

2. Aður en hafizt er handa um stofnun sam vinnubyggða, skal nýbýla-  
stjóri trvggja það, eftir jiví sem hann telur jmrfa, að nægilega margir  
ábúendur í væntanlegri sam vin nu b vggð  séu reiðubúnir  að m ynda  
félag og gera m eð sér sam þvkk t sam kvæ m t 38. gr.

3. V æ ntanlegir ábúendur i sam vin n nu b yggðu m  skulu, eftir því sem uin  
sem st og unnt er, v inna að sto fnu n  býlanna. Teljast s lík  v innufram -  
lög  sem hluti af því, er þeim her að leggja fram sem  stofnverð.

4. N ýbýlastjór i og nýb ý lan efn d  ákveða býlafjö lda  í hverri sam vinnu-  
bvggð, hversu m ik ið  land skuli fv lgja  hverju býli ,  i samráði við á- 
búendur, svo og hverskonar búskapur skuli aðallega s tundaður á býl-  
unum .

5. N ýbýlanefn d  og nýbýiastjóri ákveða  gerð húsa og skipu lag  bvggðar-  
innar. Skvlt er að leggja uppdrætti að húsum  og skipulagsuppdrátt  
sam vin nuh vggðar  undir álit stjörnar þess sam vin nub yggðafé lags,  sem  
við  bvggðinni á að taka, og her að taka til greina ti llögur hennar, að 
svo m iklu  leyti sem m ögulegt er.

Nánari ákva*ði uin jiessi atriði skulu sett m eð reglugerð.
c. (27. gr.). Landbúnaðarráðherra er heim ilt að veita fé lögum , er hafa að mark- 

iniði að reisa sam vinnubyggðir , svo og ba*jar- eða sveitarfé lögum , sein vilja  
ko m a  upp nýb ýlum  eða sam vin nu b yggðu m  í löndum  sínum , rétt til þess að 
gera það.

Slík fé lög  verða að uppfvlla  þau skilyrði og hlíta þeim fyrirm ælum .  
sem nýbýlastjórn  r ík is in s  setur þeim um fram kvæ m d verksins.

d. (28. gr.).  Skilvrði til þess, að umsa*kjundi geti fengið  aðstoð rikis ins  við



sto fnu n  nýb ý lis  eða fengið  ábiiðarrétt á nýb ýli ,  sem  stofnað er eftir lögum  
þ essu m  eru þessi:
1. Að hann eigi ekki og hafi ekki árlangt átt aðra jörð eða býli ,  sem  fjöl-  

skvlda  geti haft lífsfram færi af.
2. Að hann, að dómi nýbýlan efndar , sé svo efnum  húinn, að hann geti lagt 

fram  sinn hluta af stofnk ostnað i  bý l is in s  og rekið bú á því, en sé þó ekki  
svo  e fn u m  búinn, að hann geti byggt bý lið  af eig in  ram m leik .

3. Að han n  hafi þá þekkingu á búnaði, sem  n a u ð sy n leg  verður að teljast, að 
dóm i nýbýlan efndar , og hafi starfað við  landbúnað m in n st  2 ár.

e. (29. gr.).  Um nýbýli ,  sem  eru í e inkaeign, en hafa h lotið  stvrk frá ríkinu  
sam kvæ m t lögum  þessum , gilda eftirfarandi ákvæði:
1. Skvlt  er að t i lk vnn a  nýbýlastjóra , et' nýbý li  eru seld, og er kaupsam n-  

ingur því aðe ins  gildur, að n ýb ýlan efnd  snm þykki hann.
2. Ekki má selja býli þessi m eira en nem ur faste ignam atsverði,  að frá- 

dregnum  hinum  óafturkræ fu  fram lögu in r ík is in s  til þeirra, þar m eð tal- 
inn jarðræktarstvrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra fram kvæm da,  
sem  gerðar hafa  verið frá jiví að s íðasta faste ignam at fór fram.

3. Þegar bý lin  skipta um  eigendur við erfðaskipti,  þá skal m at á þeim háð  
sam a eftirliti  og uni sö lu  væri að ræða.

4. Ekki m á veðsetja  þann hluta af m atsverði hýlanna, er svarar til þess  
styrks, sem  ríkið hefir  til þeirra lagt.

f. (30. gr.).  Þau nýbýli ,  sem  ekki eru í e inkaeign , skulu byggð sam kvæ m t lög- 
um  um  erfðaábúð og óðalsrétt.

g. (31. gr.).  E f nýb ýli  í e inkaeign  kem st i n iðurn íðslu , að dóm i nýb ýlanefndar,  
þannig  að hiisum  og m ann virk jum  er eigi við  haldið, er s tyrkur r ík is in s  til 
sto fnunar b ý l is in s  endurkræfur, og má þá selja bý lið  til lúkningar honum ,  
ef  þörf krefur.

21. Næst kem ur enn n ý  fyrirsögn: IV. kafli .  I m fram lög  r ík issjóðs  og lán til ný-
b ý la  og sam vinnub yggða .

22. Eftir  fara 6 nýjar  greinar, er verða 32. —37. gr., svo h l jó ð a n d i :
a. (32. gr.).  Til ræktunar nýb ýlis ,  sem stofnað  er eftir lögum  þessum , svo  og til 

bygginga á því, m á verja allt að 3500 kr. í stvrk á hvert býli.  Þó  skal styrkur  
aldrei vera hærri en það, að hann neini ’ í? af s to fnk ostnað i bý lis in s ,  og  má  
aldrei verja m eiru en ?) af  því til ræktunar. Stvrkur r ík is in s  greið ist  eftir  
því sem um  sem st m illi  nýb ý lanefnd ar  og þess, er n ý b ý lið  reisir, m eð  v innu  
eða peningum , og greiðist eftir því sem  fram k væ m d við byggingar og ný-  
rækt m iðar  áfram, en þó aldrei fvrr til nýhýla , sem eru í e inkaeign , en  byrj-  
að er á bvggingum . Til  þeirra fram kvæm da. sem stvrkur er veittur til sam- 
kv. lögum  þessum , rná ekki veita styrk sam kvæ m t jarðræ ktarlögunum .

b. (33. gr.).  Stofnuð skal lánadeild, er nefn ist  nýbýladeild . H ú n  skal veita  lán til 
að reisa nýb ýli  og  sam vinnubyggðir .  N ýbý ladeild  hefir  h e im ild  til að gefa út 
verðbréf, er inn leys ist  á 20—40 árum, og skal gerð bréfanna og nánara fvrir-  
kom u lag  um  sö lu  þeirra ák veð ið  af ráðunevtinu  m eð reglugerð. Bréfin  skulii  
trvggð m eð  ábyrgð rík issjóðs.

c. (34. gr.).  Úr nýb ýlad eild  hvggingar- og lan dn ám ssjóðs  skal veita lán til stofn-  
unar nýbýla , og m á það vera allt að kr. 3500.00 á býli, og þó aldrei v f ir  Vn af 
stofnkostnaði b ý lis in s .  Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti í bý linu , sé landið  
óveðsett, ella m eð  síðari veðrétti og uppfærslurétti.

A undan láni ný b ý la s jó ð s  má aðeins hvíla:
a) hæ filegt kaupverð  óræktaðs lands býlisins,  að dómi nýhýlastjórnar , og þó  

aldrei y f ir  kr. 1500.00, og
b) 50%  a f  verðm æti varanlegra m annvirkja , er landinu k a n n  að fylgja, og  

skal lán úr nýbýlad eild  vera þeim inun lægra er slíku láni nemur, þannig,  
að það ásam t láni úr nýbýlad eild  fari ekki fram úr kr. 3500.00.



Lán nýb ýladeildar afborgist á 20— 40 árum eftir gerð húsa. Vextir af 
þeim séu ekki hærri en greiða þarf af verðbréfum , sem  sjóðu r in n  gefur út.

d. (35. gr.). Með hvers árs í járlögum skal ákveðið , hve m ik ið  fé sé lagt til stofn-  
unar nýb ý la  á kom andi ári. Skal svo n ý b ý lan efnd  gera t i llögur um, hvernig  
því fé skuli skipt m illi  héraða og hvaða  um sæ kjend ur skuli  sitja fvrir um  
stvrk. A sam a hátt gerir n ýb ý lan efnd  t illögur til stjórnar Búnaðarbankans um  
lánveitingar úr nýbýlad eild  byggingar- og landn ám ssjóðs .

N ýbýlastjór i  skal leggja ti llögur nefndarinnar um stvrkveitingu til ný- 
býla  fvrir  landbúnaðarráðherra, sem tekur um þær fu llnaðarákvarðanir  í 
samráði við hann.

e. (36. gr.). Ábúendur allra n ýh ý la  og sam vinnubyggða, sem  stuðnings njóta  
sam kvæ m t lögum  þessum , sku'u greiða fvrn ingargja ld  af húsum  bý lis in s.  
Fvrningargja ld ið  m iðast  við  varanleik  hú sanna og er ákveð ið  af nýb ýlastjórn  
i eitt skipti fvrir  ö 11 sem jafnt hundraðsgjald , og skal það ekki vera y f ir  1 % 
af kostnaðarverði þeirra.

Fyrningargja ld ið  skal lagt í sjóð, cr nefn ist  endurbvggingarsjóður ný-  
býla  og sam vinnubyggða. Sjóðinn  skal ávaxta  i nýbý lad eild  bvggingar- og 
landn ám ssjóðs , og annast sý s lu m en n  innheim tun a  á m anntalsþ ingum , og 
fv lg ir  g jö ldunum  lögtaksréttur.

Hvert nýb ýli  og hver sam vin nu b yggð  hefir  sérreikning i s jóðnum  og á 
t i lka ll  til séreignar sinnar, þegar endurreisa þarf hús býlisins.

Að fengnum  tillögum  nýbýlastjóra , setur Iandhúnaðarráðherra með  
reglugerð nánari fyrirm æli um sjóðinn.

f. (37. gr.).  Nýbýlastjór i skal halda skýrs lu  y f ir  nýbýli  og  sam vinnubyggðir ,  
sem  reistar verða sam kvæ m t lögum  þessum . Þar skal nákvæm lega skýrt frá 
stofnkostnaði hvers býlis ,  hvað rikið hefir  veitt til þeirra sein styrk, um  allar  
lántökur vegna þeirra og um  eigiu fram lög nýbýlinga . Árlega skal færa í 
skýrslur þessar allar ársgreiðslur býlanna af lánum  sínum .

Þá skal og nýbýlastjóri afla sér jieirra upplýsinga, sem unnt er, um  
rekstrarafkom u hvers hýlis.

í  því skvni getur n ýb ýlastjórn  lagt þá kvöð  á nýbýlinga , að halda ein-  
falda rekstrarreikninga um afkom u búa sinna, eftir re ikn ingsform um , sem  
nýbýlastjórn  gefur út.

H eildarskýrslur  um  þessi efni skal nýb ýlastjórn  hirta iiðru hverju.
23. Þá keniur enn n ý  fvrirsögn: V. kafli .  I'ni sam vin nub yggðafé lög .
24. Eftir fara 2 nýjar  greinar, er verða 3 8 . - 3 9 .  gr., svo hljóðandi:

a. (38. gr.).  Allir þeir. sem ætla að gerast ábúendur í væntanlegri sam vinnu-  
bvggð, skulu m ynda m eð sér félag, er nefnist  sam vinnub yggðafé lag . Fé- 
lagsm enn skulu setja sér sam þvkkt i samr;emi við lög  þessi, og skal hún, 
til þess að öð last gildi, vera staðfest  af landbúnaðarráðherra eftir tillögu  
nýbýlanefnd ar . í sam þvkkt sam vin n uh yggðafé lags  skal ákveða, hvort rek- 
inn skuli e instak lingshúrekstur eða sam vinnub úrekstur  í hvggðinni.

Nánari fvrirmæli uin undirhúning  og setningu sa m jn k k ta  sam vinnu-  
bvggðafélaga  skulu sett m eð reglugerð.

b. (39. gr.).  T ilgangur sam vinnubvggðafé laga  er.
1. Að kaupa eða leigja land fyrir va'iitanlega sam vinnubyggð  og annast  

undirhúning  og l'ramkvæmdir við  að kom a henni upp, svo og að annast  
lántökur til jieirra frainkva*inda sam kv. 33. gi\, og skal nánar ákveða uin 
jiessi atriði í samjivkkt félagsins.

2. Að kom a á fót rafvirkjun eða m ann virk jum  til hagnýtingar á hvera-  
orku, eða öðrum  m annvirk jum  til sam eiginlegra afnota fvrir  fé lagsm enn  
og annast rekstur þeirra.

25. Þ essu  næst kem ur fyrirsögn: Um teikn istofu .



26. Eftir fara 7 nvjar greinar, er verða 40. -46. gr„ svo h l jó ð n n d i:
a. (40. gr.). Stofna skal te ikn isto fn  fvrir hvggingar- og landnám ssjóð .
b. (41. gr.). Verkefni te ikn isto fu nn ar  er að gera uppdrætti að húsum , sem  lán  

eða  stvrkur er veittur til úr hyggingar- og landnám ssjóði ,  nýb ý lasjóð i,  rækt- 
unarsjóði eða öðrum  opinberum  sjóðum , sem  til eru eða stofnaðir  kunna  
að verða að ti lh lu tu n  r ik is ins  til að veita lán eða stvrki til húsagerðar í 
sveitum . Skal það vera skilyrði fvrir lánum  eða stvrkveit ingum  úr s líkum  
sjóðum , að te ikn isto fan  hafi gert eða sam jiykkt uppdrætti að húsunum .

c. (42. gr . i .  T e ik n isto fan  skal láta gera uppdrætti að e in fö ld u m  og ódýrum  
h úsgögn u m  við aljiýðuhæfi til sveita og við sjó. Heim ilt er te ikn isto funn i  
að leita aðstoðar íslenzkra l istam anna og s in iðam eistara  utan stofnunar-  
innar  uni gerð húsgagna, svo að Jiau verði sem sm ekk legu st  og í þ jóðlegum  
stíl. Allir, sem rétt hafa  til lána úr sjóðum  þeim, er um  ræðir í 41. gr., svo  
og stjórnir bvggingnrfélaga verkam anna og bygg ingarsam vinnufé laga , skulu  
endurgja ldslaust fá teikningar af húsgögnum , eftir því sem  te ikn isto fan  
getur í té látið.

d. (43. gr.).  \ ú  verður k om ið  á fót verksta'ðum við  bæ ndaskóla , héraðsskóla  
eða annarsstaðar til þess að annast sm íði á húsgögn u m  við  a lþ ýðuh æ fi,  og  
skal þá te ikn isto fan  veita verkstæðuin Jiessum alla nau ðsvn lega  aðstoð, svo  
að þau geti kom ið  að sem alm enn ustum  notum  v ið  sm íði húsgagna.

e. (44. g i \ ) .  T e ik n is to fan  skal veita bændum  le iðbeiningar u m  byggingarkostn-  
að, e fn isva l  og annað slíkt, er v iðkem ur húsagerð. H ún ska l  gefa  út hand-  
bók ineð a lm enn um  le iðbein ingum  i Jiessum efn um  og fyrirm vndarupp-  
dráttum að húsum  og húsgögnum .

T eik n isto funni ber að fy lgjast m eð erlendum  og inn lendum  nýju n gu m  
í húsagerð, rannsaka þær og gera ti lraunir m eð það, er til fram fara mætti 
verða i gerð og' notkun húsa, eftir Jiví sem við  verður kom ið.

f. (45. g i \ ) .  Landbúnaðarráðherra skipar fors töðum ann  te ikn isto funn ar  og  
ákveður laun hans. F orstöðu m aðu r  annast stjórn te ikn istofunnar, í sam-  
ráði við stjórn Búnaðarbanka ís land s og nýb ýlanefnd . Bæ ður forstöðu-  
m aður sér m enn til aðstoðar, að fengnu sam þvkki landbúnaðarráðherra.

g. (46. g i \ ) .  K ostnaður v ið rekstur te ikn isto funn ar  greið ist úr s jóðum  þeim, er 
lán eða stvrki veita til húsabvgginga  í sveitum , shr. 41. gr. Greiðsla hvers  
sjóðs skal ákveðin  af landbúnaðarráðherra í sein réttustu hlutfa lli  v ið  það  
fjármagn, sem  sjóðurinn  veitir til bygginganna.

27. Enn bætist við  ný  kafla fvr irsögn: F m  v iðh a ldsskv ld u , sö lu sk ilvrð i  o. fl.
28. Eftir fara 3 nýjar greinar, er verða 47. 49. gr., svo h l jó ð a n d i :

a. (47. g i \ ) .  Skylt er ábúanda að halda vel við bygg ingum  Jieim, sem  lán eða
styrkur hefir verið veitt til frá bvggingar- og landnáinssjóði.  Trúnaðar-  
m enn, er stjórn hans skipar, 2 eða fleiri í hverjum  hreppi, sku lu  hafa  eftir- 
lit m eð viðhaldi bvgginganna og t i lk ynn a  stjórn sjóðsins,  ef  því er í ein-  
hverju ábótavant.

b. (48. gr.).  Xú verða ábúenda- og eigendaskipti  ineð sölu  að fasteign, sem  
stendur í skuld við  byggingar- og landnám ssjóð  eða hefir  fengið  stvrk frá 
honum , og er þá enginn kaupsam ningur gildur um e ignina nem a m eð árit-  
uðu sam þvkki sjóðsstjórnarinnar. Söluverð slíkrar fasteignar m á ekki vera  
hærra en s iðasta faste ignam at sýnir, að viðbættu v irðingarverði þeirra  
m annvirkja, er unnin  hafa  verið frá því er s íðasta faste ignam at fór fram. 
Þó skal frá liví draga nýbý lastvrk  eða bvggingarstvrk, ef  veittur hefir  verið  
til v iðkom andi jarðar, en gæta ber jiess, ef jörð in  í heild  hefir  fa llið  i verði 
frá Jj v í  styrkurinn var greiddur, að verðfa llið  sé Jjá reiknað h lu tfa lls lega  á 
stvrkinn. Sker m atsgerð úr um það atriði, ef  ágreiningur verður.

E f um  opinbera eign er að ræða, ber að leigja hana sam kvæ m t lögum



um  erfðaábúð og óðalsrétt , en ella niá cftirgjaldið  ekki vera hærra en 5%  
tandverðs, að v iðbæ ttum  4-, húsaverðs, að frádregnum  styrk, allt m iðað  
við s íðasta faste ignam at og virðingarverð umhóta, er s íðan  hafa verið  gerðar.

E f faste ign er seld eða leigð haura en hér segir, fe l lur  lán það, er á eign-  
inni hvílir , í gjalddaga fyrirvaralaust, enda er þá og he im ilt  að krefja  eig- 
anda um  endurgreiðslu  á veittum  bvggingarstyrk, að nok kru eða öllu levti,  
eftir mati.

c. (49. gr.).  l 'm  endurskoðun  reikninga ltvggingar- og landnám ssjóðs, starfs-  
skýrslu  o. fl. fer e ins  og fvrir er mælt í lögum  nr. 31 14. júní 1929, um  
Búnaðarbanka ís lands.

29. L oks bætast við 3 nýjar greinar, er verða 5 0 .—52. gr., svo  hljóðandi:
a. (50. gr .) .  Akvæði til bráðabirgða.

Þar  til ákvæði 11. og 12. gr. laga nr. 87 frá 1933, um  húsabótasky ldu  
landsdrottins, kom a til fram kvæ m da, er he im ilt  að veita  ábúendum  á jörð-  
um, sern eru í e inkaeign , stvrk sam kvæ m t lögum  þessum , enda kem ur þá 
jarðareigandi undir n iðurlagsákvæ ði 48. gr.

b. (51. gr .) .  Með lögum  þessu m  e m  úr gildi fe lld  lög nr. 35 7. nóv. 1928, um  
byggingar- og landnám ssjóð , og breyting  á þeim  lögum , nr. 54 8. sept. 1931, 
lög  nr. 25 1. febr. 1930, uin n ýb ý li  og sainvinnubyggðir ,  og breyting á þeim  
lögum , nr. 97 23. jún i  1936, og  lög nr. 40 frá 13. júní 1937, um  fram lög  ríkis-  
in s  til endurbygginga  á sveitabýluin .

c. (52. gr.).  Lög þessi öð last  þegar gildi.
30. F rum varpið  heiti: Frum varp til laga um  bvggingar- og landnám ssjóð .


