
Ed. 187. Nefndarálit
um frv. til laga um byggingar- og landnámssjóð.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og borið það sam an við núgildandi lagafyrir- 
mæli um sama efni. Hún hefir og sent það stjórn  B únaðarbankans til um sagnar og 
mælir hún  með þvi, að það verði samþvkkt.

Eftir  athugun á málinu leggur nefndin til, að frumvarpið  verði sam þykkt með 
eftirtöldum

1. Við 7. gr. Aftan við greinina bætist nýr  tölul., er orðist svo:
7. Að fyrir  liggi frá  t rúnaðarm anni Búnaðarfélags Islands vfirlýsing um, að 

húsið verði reist á hentugum stað, miðað við ræktun, vatnsból, síma, vegi o.s.frv.
2. Við 9. gr. I stað orðanna „eða inosi“ í 2. tölul. a. komi: mosi eða önnur slík efni.
3. Við 12. gr.

a. 1. tölul. falli burt,  og brevtast töluliðir eftir því.
b. A nnar tölul., sem verður 1. tölul., orðist svo: Að sannað sé með vottorði 

h reppstjóra og héraðslæknis, að húsakynnin  séu óhæf til íbúðar.
c. F"jórði tölul., sem verður 3. tölul., orðist svo: Að fasteignamat (millimat) 

bæ jarhúsa sé ekki yfir 1500 kr., ef jörðin er i sjálfsábúð.
4. Við 13. gr. Eftir 1. málsl. komi ný r  málsl., er orðist svo: Þó skulu  þeir umsækj- 

endur að öðru jöfnu ganga fyrir, er orðið hafa fyr ir  verulegu tjóni á eignum 
sinum vegna óviðráðanlegra orsaka.

5. Við 15. gr. 1 stað orðanna „eru ónotha>f“ i siðustu málsgr. k o m i: eru á nothæf.
6. Við 19. gr. í stað „það“ í by rjun  síðari málsl. komi: þó.
7. Við 23. gr. Aftan við greinina ba*tist: þó ekki vfir  kr. 500 til hvers.
8. Við 37. gr.

a. Orðin „hvernig því fé skuli skipt milli héraða og“ í 2. málsl. falli burt.
b. Aftan við 2. málsl. bætist: og hvernig honum skuli skipt milli þeirra.

9. Við 42. gr.
a. í stað „hentug“ í 1. inálsl. komi: hentugum.
b. í stað „byggingarsamvinnufélaga“ í síðasta málsl. koini: samvinnubyggða-

10. Við 45. gr. Síðasti málsl. orðist svo: Forstöðum aður ræ ður sér menn til aðstoðar, 
að fengnu samþykki s t jó rnar B únaðarbanka íslands.
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