
Ed. 529. Frumvarp til laga [126. mál]
um landnám, ræktun og byggingar í sveitum.

(Eftir 2. umr. i Ed.)

Samhljóða þskj. 473 með þessum breytingum:

18. gr. hljóðar svo:
Býli, sem reist eru í byggðahverfi, skulu leigð, þegar byggingar hefjast á hverju

býli, í erfðaábúð samkvæmt lögum nr. 116 30. des. 1943,um ættaróðal og erfðaábúð,
sbr. þó 11. gr. Forgangsrétt að erfðaábúð skulu hafa bændur og börn bænda á
þeim jörðum, sem hverfislandið er fengið úr, og þar næst ábúendur í viðkomandi
sýslu, sem ekki geta fengið lán úr Byggingarsjóði vegna þess, að jarðir þeirra dæm-
ast ekki hæfar til framtíðarábúðar.

21. gr. hljóðar svo: .
Ef erfðaábúðarhafi jarðar í byggðahverfi missir rétt sinn til leigu og ábúðar á

býlinu samkvæmt 19. og 20. gr., eða vegna vanefnda þeirra atriða erfðaábúðarlaga,
nr. 116 30. des. 1943, sem útbyggingu varða, skal Byggingarsjóður taka við því og
greiða fráfaranda það, sem hann hefur í býlið lagt, samkvæmt mati dómkvaddra
manna.

65. gr. hljóðar svo:
Lánin má veita gegn þessum tryggingum:

1. Gegn veði í fasteign, enda hvíli eigi á veðskuldir til annarra en Byggingarsjóðs
eða annarra opinberra sjóða undan veðrétti þeim, er Ræktunarsjóður fær. Ef
umbætur þær, sem lánið er veitt til, eru gerðar á fasteign þeirri sjálfri, sem
veðsett er, skal heimilt að telja verð umbótanna til viðbótar verðgildi eignar-
innar óbættrar.

2. Gegn veði í þeim húsum, sem lánið er veitt til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðar-
réttindum, ef þau eru byggð fyrir sjálfstæðan rekstur, svo sem rafstöðvar eða
verksmiðjur.

3. Gegn veði í þeim vélum og verkfærum, sem keypt eru.
4. Gegn veði í tilteknum flokki eða flokkum búfjár, þrátt fyrir ákvæði 4. gr. laga

um veð frá 4. nóv. 1887.
Tryggingar þær, sem taldar eru undir tölulið 1, skulu fullgildar einar saman,

ef um er að ræða lán til ræktunar eða byggingar periingshúsa og geymsluhúsa á
sveitabýlum, en ef um er að ræða lán til verksmiðja og véla, gróðurhúsa og bú-
stofnsauka. skulu þau veð, sem látin eru til tryggingar samkvæmt tölulið 2--4,
styrkt með fasteignaveði eða ábyrgð sýslufélags. Ábyrgð sýslufélags kemur því
aðeins til greina, að um verksmiðjur eða vinnustöðvar sé að ræða, sem félag stendur
að, enda komi þá til heimild æðri stjórnarvalda.

Hús, vélar og fénaður er því aðeins fullgilt veð fyrir lánum úr Ræktunarsjóði,
að vátryggð séu í vátryggingastofnun, er sjóðurinn tekur gilda.

Þrátt fyrir ákvæði 45. gr. laga nr. 116 30. des. 1943 má lána út á jarðir í
opinberri eigu á sama hátt og aðrar jarðir, séu þær í erfðaábúð, en ella komi veð-
leyfi landbúnaðarráðherra til hverju sinni.


