
Ed. 687. Nefndarálit [192. mál]
um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa jörðina Dísastaði
í Breiðdal.

Frá landbúnaðarnefnd.

Frumvarp þetta heimilar ríkisstjórninni að kaupa jörðina Dísastaði í Breiðdal.
Með frumvarpinu fylgir greinargerð Pálma Einarssonar landnámsstjóra um

málið, og leggur hann til, að jörðin sé keypt, en talar um, að verð það, sem jörðin sé
boðin fyrir, sé of hátt.

Nefndin sendi frumvarpið til umsagnar stjórn jarðeigna ríkisins og hefur
fengið álit hennar á því, og er það svo hljóðandi:

"DÓMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Reykjavík, 26. apríl 1955.

Ráðuneytinu hefur borizt bréf landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis, þar
sem óskað er umsagnar um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa
eyðijörðina Dísastaði í Breiðdal.

Vegna þessarar beiðni skal eftirfarandi tekið fram:
Ábúendaskipti verða í vor á ríkisjörðinni Hóli í Breiðdalshreppi. Ábúandi Hóls

hefur um langt árabil nytjað Disastaöi, sem eru einkajörð, en lönd þessara tveggja
jarða liggja saman.

Samkvæmt þeim upplýsingum, sem jarðeignadeildin hefur fengið, mun erfitt
um búskap á Hóli einum, eins og núverandi landskipti milli jarðanna eru.

Hins vegar mun að áliti landnámsstjóra hægt að gera úr jörðunum tvö góð
býli með nýjum skiptum, sem hægt er að koma á, sé sami eigandi að báðum
jörðunum.

Með tilvísun til álits landnáms stjóra og annarra, er þarna þekkja til, er jarð-
eignadeildin fyrir sitt leyti hlynnt kaupum á Dísastöðum, náist samkomulag um
verð fyrir jörðina, sem sanngjarnt verði talið.

F. h. r.
Sveinbj. Dagfinnsson.

Til landbúnaðarnefndar efri deildar Alþingis."

Með tilliti til umsagnar landnámsstjóra og stjórnar jarðeigna ríkisins um
málið þykir nefndinni rétt að mæla með samþykkt frumvarpsins, en vill þó jafn-
framt benda á, að á þessu Alþingi munu verða samþykkt lög um nýtt fasteigna-
mat, og taldi nefndin rétt, að hið nýja mat á Dísastöðum verði lagt til grundvallar
kaupverðinu.

Alþingi, 29. apríl 1955.

Páll Zóphóníasson, Sigurður Ó. Ólafsson, Andrés Eyjólfsson.
form., frsm. fundaskr.

Finnbogi R. Valdimarsson. Jón Kj artansson.


