
Nd. 74. Frumvarp til laga
um eignarnámsheimild handa Neskaupstað á jörðinni Nesi i Norðfirði.

Flm.: Lúðvík Jósefsson.

1- gr.
Bæjarsljórn  Neskaupstaðar er heimilt að taka eignarnám i þann lilnta jarðar- 

innar Ness i Norðfirði, sem ekki er þegar i eigu basjarins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
F rum varp  þetta er samhljóða frumv., er ég flntti á siðasta jnngi um þetta mál, 

cn þá náði eigi fram  að ganga. A llsherjarnefnd Nd„ sem hafði málið til með- 
ferðar, taldi þá ekki najgar upplýsingar liggja fyr ir  frá bæ jars tjó rn  Neskaupstaðar 
um möguleika til kaupa á landinu án eignarnámsheimildar. Nú liggja upplýsingar 
þessar fyrir, og ætli frv. því að geta fengið afgreiðslu. E ftirfa randi greinargerð fylgdi 
f'rv. á síðasta l>ingi:

Flestir kaupstaðir landsins nninu nú orðið eiga land það, er bæ irn ir eru byggðir 
á, og ineð lögum .um jarðakaup  ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa frá 1941 
hefur Alþingi einnig ákveðið að stefna að þvi, að kaup tún  (ill eignist allar lóðir og 
lendur innan sinna umdæina.

Neskaupstaður er einn þeirra kaupstaða, sem enn ]>á ræður ekki yfir bæ jarlandi 
.sinu. Kaupstaðurinn er byggður i svo nefndu Neslandi, sem er uin 29 hundruð  að 
rstærð. Af þvi á bæjarfélagið nú uin 18 hundruð, i óskiptu landi, en uin 11 hundruð 
eru  i eigu 6— 7 manna. Þessir fáu landeigendur ráða algerlega ú tlánum  og Ieigukjör- 
um á bæjarlandinu og njóta  i ýmsu serstakra h lunninda, sem þeir sjálfir veita sér.

Langur rökstuðningur fyr ir  þörf og réttmæti Jiess, að bæ jars tjó rn ir  ráði að fullu 
yfir  landi bæjanna, er óþarfur. Sú röksemd ein skal nefnd hér, að bæjarfélögin og 
eins rikið auka verðmæti lóða og lendna i kaupstöðuin með margvisleguin fram- 
kvæmdum, og sjá allir, hve óeðlilegt er, að einstaklingar skuli n jó ta  þeirra  verðhækk- 
ana lóðanna, sem þannig verða til.

Hið háa verð lóðanna, sem hið opinbera hefur á þennan hátt  skapað, verður siðan 
beinlinis fjö tur um fót bæjarfélaganna við ýiniss konar nauðsynlegar fram kvæm dir 
á bæjarlandinu.

F ru m v arp  þetta er flutt sainkvæmt beiðni bæ jars t jó rnar  Neskaupstaðar, sem 
hefur  æ ofan i æ rekið sig á vandkvæði þess að ráða ekki y f ir  landi þvi, er bærinn 
er byggður á.


