
Ed. 333. Nefndarálit [153. mál]
um frv. til 1. um eignarnámsheimild á 5 hndr. úr jörðinni Breiðuvik í Rauða-
sandshreppi.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og fengið um það umsögn menntamála-
ráðuneytisins. Það mælir með því, að frv. verði samþykkt, og telur vistheimilinu,
sem reist hefur verið á þeim hluta jarðarinnar, sem er eign rikissjóðs, þörf á allri
jörðinni til sinna nota. Enn fremur upplýsir það, að á jörðinni sé bændakirkja og
hvíli því sú kvöð á allri jörðinni að endurbyggja hana, en þess er talin brýn þörf.
Ráðuneytið áætlar, að það muni kosta 60-80 þús. kr. og ekki sé til í sjóði kirkj-
unnar nema 3218.26 kr.

Að fornu mati er jörðin öll metin á 30 hundruð. Eftir fasteignamati 1861 er
hún metin á 281f2 hundrað, og eftir fasteignamati 1942 er sá hlutinn, sem ríkis-
sjóður á nú, metinn þannig: landverð 4600 kr., húsaverð 5200 kr., eða alls á 9800
kr., en hinn hlutinn, sem ríkissjóður á ekki, er þá metinn á 1100 kr. landverð og
500 húsaverð. eða alls á 1600 kr. Hús þau, sem þá voru á þeim hlutanum, munu
vera eign síðasta ábúanda, en ekki þess, sem nú á jörðina.

A það er rétt að benda, að um leið og ríkissjóður kaupir jörðina, losnar nú-
verandi eigandi við þá kvöð að þurfa að taka þátt í viðhaldi og endurbyggingu
nýrrar kirkju, og verður að gæta þessa, þegar eignarnámið fer fram.

Af framansögðu er ljóst, að nokkur vafi getur leikið á því, hve það er mikill
hluti úr jörðinni, sem ríkissjóður á ekki nú, og þykir nefndinni því rétt að orða
1. gr. frv. um.

Hún mælir því með því, að frumvarpið sé samþykkt með eftirtöldum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

Ríkisstjórninni er heimilt að taka eignarnámi þann hluta úr jörðinni
Breiðuvík í Rauðasandshreppi í Barðastrandarsýslu, sem er ekki nú þegar
eign ríkissjóðs.

2. Fyrirsögn frv. verði:
Frv. til 1. um eignarnámsheimild á hluta úr jörðinni Breiðuvík Rauða-

sandshreppi í Vestur-Barðastrandarsýslu.

Alþingi, 29. nóv. 1952.
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