
Nd. 93. Frumvarp til laga
um byggingar- og landnámssjóð.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI 
Um markm ið sjóðsins.

1. gr.
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurbyggingu íveruhúsa í sveitum og stofn- 

un nýrra býla.
2. gr.

Sjóðurinn starfar í tveim deildum, sem heita bvggingarsjóður og nýbýlasjóður.

II. KAFLI 
» Um byggingarsjóð.

3. gr.
Stofnfé sjóðsins er byggingar- og landnám ssjóður eins og hann er nú. 
Tekjur sjóðsins eru:

1. Vextir af útistandandi lánum.
2. Árlegt framlag úr ríkissjóði, 200 þúsund krónur.



4. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán, allt að 3 m illjónum króna, hvort heldur 

er hér á landi eða erlendis, handa byggingarsjóðnum, til stuðnings þeirri starfsemt, 
sem honum er ætluð samkvæmt lögum þessum. Einnig er stjórn sjóðsins, með sam- 
þykki ríkisstjórnarinnar, heimilt að gefa ú t verðbréf, er innleysist á 30—40 árum, 
og sé gerð bréfanna, vextir og nánara fyrirkom ulag um sölu þeirra ákveðið af ríkis- 
stjórninni.

5. gr.
Stjórn Búnaðarbankans ákveður, hvað lagt skuli í varasjóð af tekjuafgangi þeim, 

sem verða kann samkvæmt árlegum reikningsskilum sjóðsins.
Af fé varasjóðs skal greiða tap, sern byggingarsjóður kann að verða fyrir.

6. gr.
Til tryggingar vaxtabréfum samkvæmt 4. gr. er:

1. Skuldabréf frá lántakendum.
2. Varasjóður byggingarsjóðs.
3. Höfuðstóll byggingarsjóðs.
4. Ábyrgð rikissjóðs.

Ef taka þarf til trygginganna, sé það gert í þeirri röð, sem hér er talin.

7. gr.
Lán ú r sjóðnum eru eingöngu veitt til byggingar ibiiðarhúsa í sveitum.
Lánin eru veitt með þessum skilyrðum:

1. Að lántakandi sé íslenzkur ríkisborgari og fullveðja.
2. Að hann sanni með siðustu skattaskýrslu sinni, staðfestri af skattanefnd, að 

hann eigi svo mikil efni sem nauðsynleg eru til búrekstrar á jörðinni, en geti 
ekki af eigin rammleik reist ibúðarhús á henni.

3. Að hann sanni með vottorði hreppstjóra, að jörðin liggi ekki undir skemmdum 
af völdum náttúrunnar.

4. Að húsin séu gerð ú r varanlegu efni og gerð þeirra innan og utan samþykkt 
af stjórn sjóðsins.

5. Að sveitarstjórn telji jörðina svo vel í sveit setta, að ráðlegt sé að endurreisa 
bæjarhús á henni.

(i. Að lögð sé fram stutt lýsing á bæjarhúsum  umsækjanda, undirrituð af virð- 
ingarmönnum Brunabótafélags íslands.

8. gr.
Lán má veita gegn þessum tryggingum:

1. Gegn hverju því fasteignaveði, er stjórn sjóðsins tekur gilt.
2. Gegn afgjaldskvöð af býlum þeim, er lán er veitt til, enda sé býlið ekki veðsett 

með 1. veðrétti.
3. Gegn ábyrgð sýslu-, bæjar- eða hreppsfélaga, að áskildu lögmætu samþykki æðri 

stjórnarvalda.

9. gr.
Lánin veitast með þessum k jö rum :

1. Vextir og afborganir af lánum séu ekki yfir 5% af allri lánsupphæðinni í 42 ár.
2. Lán þessi mega nema:

a. Verði aðflutts byggingarefnis, að því leyti sem það er ekki greitt með bygg- 
ingarstyrk. Þar til telst þó ekki sandur, mór, möl, steinn, torf eða mosi, þótt 
afla verði utan landareignarinnar.

b. Allt að % hlutum  af kaupi steinsmiða og trésmiða, er nauðsynlega þurfa 
að vinna að húsagerðinni.

Lán þessi mega þó ekki fara yfir 6 þúsund krónur til sama manns.



10. gr.
Lánin greiðir sjóðurinn út að jafnaði í þrem ur hlutum, þannig:
Fyrsta hluta þegar efni til byggingarinnar er allt keypt og komið á staðinn.
Annan hluta þegar byggingin er komin undir þak.
Þriðja og síðasta hluta þegar byggingin er fullgerð.
Skal hin útborgaða fjárhæð í hvert sinn miðuð við þann útborgaða hluta kostn- 

aðar, sem lánshæðin fer eftir, samkv. 9. gr.

III. KAFLI 
Um byggingarstyrk.

11. gr.
Ríkissjóður leggur árlega fram 125 þúsund krónur til að styrkja endurbyggingu 

íbúðarhúsa í sveitum. Styrkurinn sé óafturkræ ft framlag.

12. gr.
Skilyrði fvrir bvggingarstyrk eru, að umsækjandi leggi fram skilríki samkv. 

ákvæðum 1.—6. tölul. 7. gr. og ennfrem ur skilríki fyrir:
1. Að hann geti ekki staðið straum  af nauðsynlegu byggingarláni.
2. Að sannað sé með vottorði hreppstjóra, að húsakynnin séu óhæf til íbúðar,

vegna hrörnunar, og með vottorði héraðslæknis, að heimilisfólki þar sé búið
heilsutjón.

3. Að jörðin sé í sjálfsábúð eða falli undir ákvæði laga um erfðaábúð og óðalsrétt.
4. Að fasteignamat bæjarhúsa sé ekki yfir 2000 krónur, ef jörðin er í sjálfsábúð.
5. Að landverð jarðar í opinberri eign fari ekki yfir 8000 krónur.

Framlagið til hvers bvlis má vera 500—1500 krónur. Þó aldrei meira en 
Vz af kostnaðarverði hússins. Til íbúðarhúsbygginga, þar sem um lán og styrk er 
að ræða, má láns- og stvrkupphæðin samtals ekki fara yfir 6000 krónur til hvers 
býlis.

Lokagreiðsla fer fram þegar fullnaðarreikningur er kominn yfir bvggingar- 
kostnaðinn.

13. gr.
Nýbýlastjórn ákveður, hvaða jarð ir skulu verða aðnjótandi þess framlags til 

bygginga, er um ræðir í lögum þessum, og ákveður upphæðina til hvers býlis. Getur 
hún krafizt allra þeirra upplýsinga, sem hún telur nauðsynlegar, og sett þau skil- 
yrði um byggingarnar, sem hún telur þurfa til að tryggja það, að þær komi að 
sem fyllstum notum.

IV. KAFLI
Um nýbýli og samvinnubyggðir.

14- g r ’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. Veitir ríkið þann stuðning við stofn- 
un býlanna, að stofnverð þeirra verði ekki meira en það, að meðalfjölskylda geti 
haft þar sæmileg afkomuskilyrði samkvæmt því, sem ákveðið er i lögum þessum.

!5. gr.
Nýbýli nefnist í lögum þessum hvert það býli, sem reist er hér 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 landamerkjum, 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 
i nýbýli, skal þess gætt, að hvert býlið um sig hafi svo mikið landrými, að áliti 
nýbýlastjórnar, að nægi meðalfjölskyldu til framfæris, miðað við þann búrekstur, 
sem fyrirhugaður er á hverjum stað. Jörð, sein lagzt hefir í eyði áður en lög þessi 
öðlast gildi og ekki eru ónothæf hús fvrir fólk eða fénað, og sem tekin er til endur- 
byggingar og ræktunar, telst nýbýli.

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

nokkru eða öllu leyti saineiginleg fvrir heimajörðina og nýbýlið, enda samþykki 
nýbýlastjórn ríkisins, að svo sé.

Þvi aðeins er þetta þó heimilt, að nægileg hús fyrir fólk og fénað séu til á 
jörðinni eða verði reist þar til afnota fvrir bæði býlin. öheim ilt er eigendum þess- 
ara jarða að sameina býlin aftur, en sé það þó gert, er stvrkur ríkisins endur- 
kræfur, og er nýbýlið til tryggingar þeirri greiðslu.

17. gr.
Samvinnubyggðir nefnast i lögum þessuin minnst 5 býli, sem reist eru í sama 

hverfi, þar sem framkvæmdir allar við bvggingu býlanna hafa verið gerðar eftir 
fvrirfram  ákveðnu skipulagi.

18. gr.
Ef nýbýlafélög eða einstaklingar, sem eigi ætla að gerast ábúendur á nýbýl- 

inu, vinna að því að koma þeim upp, skulu slík nýbýli afhent væntanlegum ábú- 
endum við kostnaðarverði, að frádregnum ríkissjóðsstyrknum . 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 leigumála, skal leigan metin af
úttektarm önnum  hlutaðeigandi hrepps.

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

sinnar, ef ákvæðuin lö. gr. um lágmarksstærð býlanna er fylgt. Það getur enginn, 
er reisa 'vill nýbýli, notið þess stuðnings, sem ríkið veitir, nema nýbýlastjórn sam- 
þykki hið nýja býli og fram hafi farið sú rannsókn, sem um getur í 20. gr.

20. gr.
Áður en ráðizt er í framkvæmdir til stofnunar nýbýla eða samvinnubyggða, 

fari fram rannsókn á allri aðstöðu, og sérstaklega á eftirtöldum  atriðum :
1. Að náttúruskilyrði og aðstaða til m arkaðs 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 jarðhita eða virkjunar vatnsorku.

Stjórn nýbýlamála.

21. gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra) skal hafa með höndum yfir- 

stjórn allra nýbýlam ála í landinu.
22. gr.

Landbúnaðarráðherra skipar nýbýlastjóra og getur falið það starf búnaðar- 
m álastjóra, eða bankastjóra Búnaðarbanka íslands. Nýbýlastjóri sér um og hefir 
með höndum allar framkvæmdir í nýbýlamálum.



Laun nýbýlastjóra ákveður ráðherra, unz þau verða ákveðin í launalögum. 
Reiknast þau ásam t þóknun til nýbýlanefndar með kostnaði við nýbýli.

23. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar þriggja m anna nýbýlanefnd til þriggja ára i senn, 

og skal einn þeirra skipaður formaður. Hún skal vera ráðgefandi um allar fram- 
kvæmdir og gera tillögur um, hvaða nýbýli njóta styrks ár hvert. Nefndarmenn fá 
þóknun fy rir starf sitt, er landbúnaðarráðherra ákveður.

24. gr.
Skylt er Búnaðarfélagi íslands að láta starfsm enn sína aðstoða nýbýlastjóra í 

störfum hans, eftir þvi sem þörf krefur og um semst milli þess og landbúnaðar- 
ráðherra.

Um réttindi og skyldur ábúenda.

25. gr.
Sá, er reisa vill nýbýli i landi jarðar sinnar, eða vill láta af höndum land til ný- 

býlastofnunar, sendir nýbýlastjórn ríkisins tillögur sínar. Nýbýlastjórn lætur at- 
huga alla aðstöðu til nýbýlastofnunar á staðnum, ef það hefir ekki verið gert áður, 
og ú rskurðar siðan, hvort hann sé hæfur fyrir nýbýli.

26. gr.
Hinu nýja landnámi sé komið í framkvæmd á þann hátt, sem hér segir:

a. Nýbýli byggð í landi, sem nýbýlingur á sjálfur, eða trygging er fyrir, að hann 
eignist samkvæmt ákvæðum 18. gr. Býlin reisa eigendur jarða eða nýbýlingar 
sjálfir, eftir þvi sem um semst við nýbýlanefnd og undir eftirliti nýbýlastjóra.

b. Nýbýli reist í landi rikis, bæjar- eða sveitarfélaga. Þeir menn, sem hafa í hyggju 
að reisa slík nýbýli, senda nýbýlastjórn umsókn um það. Uppfylli umsækjendur 
ákvæði 30. gr., gerir nýbýlastjóri samning við þá um framkvæmd verksins, og 
skal þar meðal annars ákveða, hvenær verkinu skuli í síðasta lagi lokið og á 
hvern hátt það sé unnið. Framkvæmd þess hluta verksins, sem styrkur er mið- 
aður við, má þó ekki standa lengur yfir en 5 ár.

Þegar ráðstafað er landi sveitar- eða bæjarfélags til nýbýla eða samvinnu- 
byggða, og skipulagðar framkvæmdir við stofnun þeirra, verður nýbýlastjóri 
að fá samþykki hlutaðeigandi sveitar- eða bæ jarstjórnar fyrir ákvörðunum 
sinum.

c. Samvinnubyggðir, reistar i landi ríkis, bæjar, sveitar eða nýbýlafélaga.
Um undirbúning framkvæmdanna gilda eftirfarandi ákvæði:

1. Allar nauðsynlegar rannsóknir til undirbúnings stofnunar samvinnubyggða 
hafi verið framkvæmdar samkvæmt 20. gr.

2. Áður en hafizt er handa um stofnun samvinnubvggða, skal nýbýlastjóri tryggja 
það, eftir því sem hann telur þurfa, að nægilega m argir ábúendur í væntanlegri 
samvinnubyggð séu reiðubúnir að mynda félag og gera með sér samþykkt sam- 
kvæmt 28. gr.

3. Væntanlegir ábúendur i samvinnubyggðum skulu, eftir því sem um semst og 
unnt er, vinna að stofnun býlanna. Teljast slik vinnuframlög sem hluti af þvi, 
er þeim ber að leggja fram  sem stofnverð.

4. Nýbýlastjóri og nýbýlanefnd ákveða býlafjölda í hverri samvinnubyggð, hversu 
mikið land skuli fylgja hverju býli, í samráði við ábúendur, svo og hverskonar 
búskapur skuli aðallega stundaður á býlunum.

5. Nýbýlanefnd og nýbýlastjóri ákveða gerð húsa og skipulag byggðarinnar. Skylt 
er að leggja uppdrætti að húsum og skipulagsuppdrátt samvinnubyggðar undir 
álit stjórnar þess samvinnubyggðafélags, sem við byggðinni á að taka, og ber



að taka til greina tillögur hennar, að svo miklu leyti sem mögulegt er. Nánari 
ákvæði um þessi atriði skulu sett með reglugerð.

27Landbúnaðarráðherra er heiinilt að veita félögum, er hafa 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. Slik félög verða 
að uppfylla þau skilyrði og hlíta þeim fyrirmælum, sem nýbýlastjórn ríkisins setur 
þeim um framkvæmd verksins.

28. gr.
Allir þeir, sem ætla að gerast ábúendur í væntanlegri samvinnubyggð, skulu 

mynda með sér félag, er nefnist samvinnubvggðafélag. Félagsmenn skulu setja sér 
samþykkt í samræmi við lög þessi, og skal hún, til þess að öðlast gildi, vera stað- 
fest af landbúnaðarráðherra eftir tillögu nýbýlanefndar.

I samþykkt samvinnubyggðafélags skal ákveða, hvort rekinn skuli einstaklings- 
búrekstur eða sam vinnubúrekstur í bvggðinni. Nánari fyrirmæli um undirbúning 
og setningu samþvkkta sainvinnubyggðafélags skulu sett með reglugerð.

29. gr.
Tilgangur samvinnubvggðafélaga er:

1. Að kaupa eða leigja land fyrir væntanlega samvánnubyggð og annast undirbún- 
ing og framkvæmdir við að koma henni upp, svo og að annast lántökur til þeirra 
framkvæmda, samkv. 35. gr., og skal ákveða nánar um-þessi atriði í samþykkt 
félagsins.

2. Að koma á fót rafvirkjun eða m annvirkjum  til hagnýtingar á hveraorku, eða 
öðrum m annvirkjum  til sameiginlegra afnota fyrir félagsmenn og annast rekst- 
u r þeirra.

30. gr.
Skilyrði til þess, að umsækjandi 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 fjölskylda 

geti haft lífsframfæri af.
2. Að hann, að dómi nýbýlanefndar, sé svo efnum búinn, að hann geti lagt fram 

sinn hluta af stofnkostnaði býlisins og rekið bú á því, en sé þó ekki svo efnum 
búinn, að hann geti byggt býlið af eigin rammleik.

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

31. gr.
Um nýbýli, sem eru í einkaeign, en hafa hlotið stvrk frá ríkinu samkvæmt lög- 

uni þessum, gilda eftirfarandi ákvæði:
1. Skylt er að tilkynna nýbýlastjóra, ef nýbýli eru seld, og er kaupsam ningur því 

aðeins gildur, að nýbýlanefnd samþykki hann.
2. Ekki má selja býli þessi meira en nemur fasteignamatsverði, að frádregnum 

hinum óafturkræfu framlögum ríkisins til þeirra, þar með talinn jarðræktar- 
styrkur, en að viðbættu virðingarverði þeirra framkvæmda, sem gerðar hafa 
verið frá því að síðasta fasteignamat fór fram.

3. Þegar býlin skipta nm eigendur við erfðaskipti, skal mat á þeim háð sama eftir- 
liti og uin sölu væri að ræða.

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

32. gr.
Þau nýbýli, sein ekki eru i einkaeign, skulu byggð samkvæmt lögum um erfða- 

ábúð og óðalsrétt.



33. gr.
Ef nýbýli í einkaeign kemst í niðurníðslu, að dómi nýbýlanefndar, þannig að 

húsum og m annvirkjum  er eigi viðhaldið, er styrkur ríkisins til stofnunar býlisins 
endurkræfur, og má þá selja býlið til lúkningar honum, ef þörf krefur.

Um framlög ríkissjóðs og lán til nýbýla og samvinnubyggða.

34. gr.
Til ræ ktunar nýbýlis, sem stofnað er eftir lögum þessum, svo og til bygginga á 

því, má verja allt að 3500 kr. i styrk á hvert býli. Þó skal styrkur aldrei vera þærri 
en það, að hann nemi Vn af stofnkostnaði býlisins. Stvrkur ríkisins greiðist eftir 
því sem um semst milli nýbýlanefndar og þess, er nýbýlið reisir, með vinnu eða pen- 
ingum, og greiðist eftir því sem framkvæmd við bvggingar og nýrækt miðar áfram, 
en þó aldrei fyrr til nýbýla, sem eru í einkaeign, en bvrjað er á byggingum.

35. gr.
Stofnuð skal lánadeild, er nefnist nýbýlasjóður. Hún skal veita lán til að reisa 

nýbýli og samvinnubyggðir. Nýbýlasjóður hefir heimild til að gefa út verðbréf, er 
innleysist á 20—40 árum, og skal gerð bréfanna og nánara fyrirkom ulag um sölu 
þeirra ákveðið af ráðuneytinu með reglugerð. Bréfin skulu tryggð með ábyrgð rík- 
issjóðs.

36. gr.
Úr nýbýlasjóði skal veita lán til stofnunar nýbýla, og má það vera allt að 3500 

kr. á býli, og þó aldrei yfir Vn af stofnkostnaði býlisins. Lánin skulu veitt gegn 1. 
veðrétti í býlinu, sé landið óveðsett, ella með síðari veðrétti og uppfærslurétti.

Á undan láni nýbýlasjóðs má aðeins hvíla:
a. Hæfilegt kaupverð óræktaðs lands býlisins, að dómi nýbýlastjórnar, og þó aldrei

yfir 1500 kr., og
b. 50% af verðmæti varanlegra mannvirkja, er Iandinu kann að fylgja, og skal

lán ú r nýbýladeild vera þeim mun lægra, er slilcu láni nemur, þannig, að það
ásamt láni ú r nýbýlasjóði fari ekki fram úr 3500 kr.
Lán nýbýlasjóðs afborgast á 20—40 árum, eftir gerð húsa. Vextir af þeim séu 

ekki hærri en greiða þarf af verðbréfum, sem sjóðurinn gefur út.

37. gr.
Með hvers árs fjárlögum skal ákveðið, hve mikið fé sé lagt til stofnunar nýbýla 

á komandi ári. Skal þá nýbýlanefnd gera tillögur um, hvernig því fé skuli skipt milli 
héraða og hvaða umsækjendur skuli sitja fvrir um styrk. A sama hátt gerir nýbýla- 
nefnd tillögur til stjórnar Búnaðarbankans um lánveitingar úr nýbýlasjóði. Tillögur 
nefndarinnar um styrkveitingu til nýbýla skal leggja fvrir landbúnaðarráðherra, 
sem tekur um þær fullnaðarákvarðanir í samráði við nýbýlastjóra.

38. gr.
Ábúendur allra nýbýla og samvinnubyggða, sem sluðnings njóta samkvæmt lög- 

um þessum, skulu greiða fyrningargjald af íbúðarhúsum býlisins. Fj'rningargjaldið 
miðast við varanleik húsanna og er ákveðið af nýbýlastjórn í eitt skipti fyrir öll 
sem jafn t hundraðsgjald, og skal það ekki vera yfir 1% af kostnaðarverði þeirra.

Fyrningargjaldið skal lagt í sjóð, er nefnist endurbvggingarsjóður nýbýla og 
samvinnubyggða. Sjóðinn skal ávaxta í nýbýlasjóði, og annast sýslumenn innheimt- 
una á manntalsþingum, og fvlgir gjöldunuin lögtaksréttur.

Hvert nýbýli og hver samvinnubvggð hefir sérreikning í sjóðnum og á tilkall 
til séreignar sinnar, þegar endurreisa þarf hús býlisins.

Að fengnum tillögum nýbýlastjóra, setur landbúnaðarráðherra með reglugerð 
nánari fyrirmæli um sjóðinn.



39. gr.
Nýbýlastjóri skal halda skýrslu yfir nýbýli og samvinnubyggðir, sem reistar 

verða samkvæmt lögum þessum. Skal nákvæmlega skýrt frá stofnkostnaði hvers 
býlis, hvað rikið hefir veitt til þeirra sem stvrk, um allar lántökur vegna þeirra 
og um eigin framlög nýbýlinga.

Árlega skal færa í skýrslur þessar allar ársgreiðslur býlanna af lánum sínum. 
Þá skal og nýbýlastjóri afla sér þeirra upplýsinga, sein unnt er, um rekstrarafkom u 
hvers býlis.

í  því skyni getur nýbýlastjóri lagt þá kvöð á nýbýlinga, að halda einfalda rekstr- 
arreikninga um afkomu búa sinna, eftir reikningsfvrirmyndum , sem nýbýlastjórn 
gefur út.

H eildarskýrslur um þessi efni er nýbýlastjórn heimilt að birta öðruhverju.

V. KAFLI 
Um teiknistofu.

40. gr.
Stofna skal sérstaka teiknistofu, er nefnist teiknistofa landbúnaðarins.

41. gr.
Verkefni teiknistofunnar er að gera uppdrætti að húsum, sem lán eða styrkur 

er veittur til ú r  byggingar- og landnámssjóði, nýbýlasjóði, ræktunarsjóði eða öðrum 
opinberum sjóðum, sem til eru eða stofnaðir kunna að verða að tilhlutun rikisins 
til að veita lán eða styrki til húsagerðar i sveitum. Skal það vera skilyrði fyrir lán- 
um eða styrkveitingum úr slikum sjóðum, að teiknistofan hafi gert eða samþykkt 
uppdrætti að húsunum.

42. gr.
Teiknistofan skal láta gera uppdrætti að einföldum og ódýrum ' húsgögnum, 

hentug fy rir alþýrðu til sveita og við sjó. Heimilt er teiknistofunni að leita aðstoðar 
íslenzkra listamanna og sraíðameistara utan stofnunarinnar um gerð húsgagna, til 
að fá þau sem smekklegust og i þjóðlegum stil. Allir, sem rétt hafa til lána ú r sjóð- 
um þeim, er um ræðir í 41. gr., svo og stjórnir byggingarfélaga verkam anna og 
byggingarsamvinnufélaga, skulu endurgjaldslaust fá teikningar af húsgögnum, eftir 
því sem teiknistofan getur í té látið.

43. gr.
Nú verður komið á fót verkstæðum við bændaskóla, héraðsskóla eða annarsstað- 

ar til þess að annast smiði á húsgögnum, hentugum fyrir alþýðu, og skal þá teikni- 
stofan veita verkstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau geti komið 
að sem almennustum notum við smiði húsgagna

44. gr.
Teiknistofan skal veita bænduin leiðbeiningar um byggingarkostnað, efnisval 

og annað, er við kemur húsagerð. Hún skal gefa ú t handbók með almennum leið- 
beiningum i þessum efnum og fyrirm yndar uppdráttum  að húsum og húsgögnum. 
Teiknistofunni ber að fylgjast með erlendum og innlendum nýjungum  i húsagerð, 
rannsaka þær og gera tilraunir með það, er til fram fara mætti verða i gerð og notk- 
un húsa, eftir því sem við verður komið.

45. gr.
Landbúnaðarráðherra skipar forstöðumann teiknistofunnar og ákveður laun 

hans, unz þau verða ákveðin í launalögum. Forstöðum aður annast stjóm  teikni- 
stofunnar, í samráði við stjórn Búnaðarbanka íslands og nýbýlastjórn. Ræður for- 
stöðumaður sér menn til aðstoðar að fengnu sainþykki landbúnaðarráðherra.



46. gr.
Kostnaður við rekstur teiknistofunnar greiðist úr sjóðum þeim, er lán eða styrki 

veita til húsabygginga í sveitum, sbr. 41. gr. Greiðsla hvers sjóðs skal ákveðin af 
landbúnaðarráðherra í sem réttustu hlutfalli við það fjármagn, sem sjóðurinn veitir 
til bygginganna.

VI. KAFLI 
Um viðhaldsskyldu, söluskilvrði o. fl.

47. gr.
Skylt er ábúanda að halda vel við byggingum þeim, sem lán eða styrkur hefir 

verið veitt til frá  byggingar- og landnámssjóði. Trúnaðarm enn, er stjórn hans skipar, 
2 eða fleiri í hverjum hreppi, skulu hafa eftirlit með viðhaldi bygginganna og til- 
kynna stjórn sjóðsins, ef því er í einhverju ábótavant.

48. gr.
Nú verða ábúendaskipti með sölu að fasteign, sem stendur í skuid við byggingar- 

og landnámssjóð, eða hefir fengið styrk frá  hónum, og er þá enginn kaupsam ningur 
gildur um eignina, nema með árituðu samþykki sjóðsstjórnarinnar. Sðluverð slikr- 
a r fasteignar má ekki vera hærra en siðasta fasteignamat sýnir, að viðbaettu virð- 
ingarverði þeirra m annvirkja, er unnin hafa verið frá  því er síðasta fasteignamat fór 
fram. Þó skal frá þvi draga nýbýlastyrk, eða byggingarstyrk, ef veittur hefir vérið til 
hlutaðeigandi jarðar, en gæta þess, ef jörðin i heild hefir fallið i verði frá þvi styrk- 
urinn var greiddur, að verðfallið sé þá' einnig reiknað hlutfallslega á styrknum. Mat 
sker ú r um þetta atriði, ef ágreiningur verður.

Ef um opinbera eign er að ræða, ber að leigja hana samkvæmt lögum um erfða- 
ábúð og óðalsrétt, en ella má eftirgjaldið ekki vera hæ rra en 5% landverðs, að \ið - 
bættum 4% húsaverðs, að frádregnum  styrk, allt miðað rið  siðasta fasteignamat og 
virðingarverð umbóta, er siðan hafa verið gerðar.

Ef fasteign er seld eða leigð hærra en hér segir, fellur lán það, er á  eigninni 
hvílir, í gjalddaga fyrirvaralaust, enda er þá og heimilt að krefja eigarida um end- 
urgreiðslu á veittum byggingarstyrk, að nokkru eða öllu levti, eftir mati.

Matsgerðir þær, er um ræðir í grein þessari, skulu framkvæmdar af 2 dómkvödd- 
um mönnum.

49. gr.
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði, er nauðsynleg þykja 

um framkvæmd laga þessara.
50. gr.

Um endurskoðun byggingar- og landnámssjóðs, starfsskýrslu o. fl. fer eins og 
fyrir er mælt í lögum nr. 31 14. júní 1929, um Búnaðarbanka tslands.

51. gr.
Með lögum þessum eru ú r gildi felld lög nr. 35 7. nóv. 1928, um  byggingar- og 

landnámssjóð, og breyting á þeim lögum, nr. 54 8. sept. 1931, lög nr. 25 1. febr. 
1936, um nýbýli og samrinnubyggðir, og breyting á þeim lögum, nr. 97 23. jún í 1936, 
og lög nr. 40 13. júní 1937, um framlög rikisins til endurbygginga á sveitabýlum.

52. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Bráðabirgðaákvæði.
Þar til ákvæði 11. og 12. gr. laga nr. 87 frá 1933, um húsabótaskyldu landsdrott- 

ins, koma til framkvæmda, er heimilt að veita ábúendum á jörðum, sem eru i einka- 
eign, styrk samkvæmt III. kafla laga þessara, enda nái ákvæði 47. og 48. gr. laganna 
til slíkra jarða.


