um breytingu

[21. mál]

21. Frumvarp til laga

Nd.
á lausaskuldum
(Lagt fyrir

bænda í föst lán.
Alþingi á 82. löggjafarþingi,

1961.)

1. gr.
Veðdeild Búnaðarbanka
Íslands er heimilt að gefa út nýjan flokk bankavaxtabréfa.
Bankavaxtabréf
þessi skulu eingöngu notuð til þess að breyta í föst lán lausaskuldum bænda, sem hafa ekki fengið nægileg lán til hæfilegs tíma til framkvæmda,
sem þeir hafa ráðizt í á jörðum sinum á árunum 1956-1960, að báðum árunum
meðtöldum.
2. gr.
Lán samkvæmt lögum þessum skulu aðeins veitt gegn veði í fasteignum bænda,
ásamt mannvirkjum,
sem á jörðinni eru.
Lánstími skal vera allt að 20 ár.

Vaxtakjör skulu ákveðin af stjórn veðdeildarinnar, að höfðu samráði við
ráðherra.
3. gr.
Lán samkvæmt lögum þessum, að viðbættum veðskuldum þeim, sem hvíla á
fyrri veðréttum. skal ekki nema hærri fjárhæð en 70% af matsverði veðsins.
4. gr.
Ákvæði 16. gr. 3. mgr. laga nr. 115 7. nóvember 1941, tekur ekki til bankavaxtabréfa, sem út eru gefin samkvæmt lögum þessum.

5. gr.
Að því leyti, sem ekki brýtur í bága við ákvæði laga þessara, gilda ákvæði
III. kafla laga nr. 115 7. nóvember 1941, um lánveitingar samkvæmt lögum þessum.
6. gr.
Ráðherra setur i reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna, svo og um
frekari skilyrði fyrir lánveitingum, ef þurfa þykir.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

7. gr.

Athugasemdir
við lagafrumvarp
þetta.
Um frumvarp þetta, sem lagt er fyrir Alþingi samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir:

Fylgiskjal.
BRÁÐABIRGÐALÖG
um breytingu á lausaskuldum bænda í föst lán.
FORSETI íSLANDS

gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að ríkisstjórnin hafi gefið
fyrirheit um breytingu á hluta af lausaskuldum bænda í föst lán til langs
tíma, með svipuðum hætti og gert hefur verið með sérstökum lögum
gagnvart fyrirtækjum, sem stunda útgerð fiskiskipa og fiskvinnslu. Þar eð
undirbúningi að þessari breytingu sé lokið og nauðsynlegt að létta nefndum lausaskuldum af bændum hið allra fyrsta, beri brýna nauðsyn til að
veita veðdeild Búnaðarbanka íslands nauðsynlegar heimildir til að breytingin geti farið fram og náð tilgangi sínum.
Vegna þessa gef ég út bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa leið:
1. gr.
Veðdeild Búnaðarbanka Íslands er heimilt að gefa út nýjan flokk bankavaxtabréfa.
Bankavaxtabréf þessi skulu eingöngu notuð til þess að breyta í föst lán lausaskuldum bænda, sem hafa ekki fengið nægileg lán til hæfilegs tíma til framkvæmda,
sem þeir hafa ráðizt í á jörðum sínum á árunum 1956-1960, að báðum árunum
meðtöldum.

2. gr.
Lán samkvæmt lögum þessum skulu aðeins veitt gegn veði í fasteignum bænda,
ásamt mannvirkjum,
sem á jörðinni eru.
Lánstími skal vera allt að 20 ár.
Vaxtakjör
skulu ákveðin af stjórn veðdeildarinnar,
að höfðu samráði við
ráðherra.
3. gr.
Lán samkvæmt lögum þessum, að viðbættum veðskuldum þeim, sem hvíla á
fyrri veðréttum.
skal ekki nema hærri fjárhæð en 70% af matsverði veðsins.

4. gr.
Ákvæði 16. gr. 3. mgr. laga nr. 115 7. nóvember 1941, tekur
vaxtabréfa, sem út eru gefin samkvæmt lögum þessum.

ekki til banka-

5. gr.
Að því leyti, sem ekki brýtur í bága við ákvæði laga þessara, gilda ákvæði III.
kafla laga nr. 115 7. nóvember 1941, um lánveitingar samkvæmt lögum þessum.
6. gr.
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd
frekari skilyrði fyrir lánveitingum, ef þurfa þykir.

laganna,

svo og um

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört að Bessastöðum,

15. júlí 1961.

Ásgeir Ásgeirsson.

(L. S.)
Ingólfur

Jónsson.

