
Ed. 502. Breytingartillögur [170. mál]
við frv. til laga um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar
í sveitum.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar (PÞ og GGuðbj).

1. Á eftir 3. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Við gildistöku laga þessara skal færa á vaxtalausan reikning á nafni

ríkissjóðs í Seðlabankanum hækkun þá í krónum, sem orðið hefur vegna
breyttrar skráningar íslenzkrar krónu eftir 1. janúar 1960, á þeim erlendu
lánum, sem hvíla á Byggingarsjóði sveitabæja og Ræktunarsjóði Islands.

Heimilt er Seðlabankanum og fjármálaráðuneytinu að semja um það sín
á milli, að inn á reikning þann, sem um ræðir í 1. málsgr., greiðist óráðstaf-
aðar innstæður ríkissjóðs í Seðlabankanum af mótvirðisfé.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Tekjur deildarinnar eru:

1. Árlegt framlag ríkissjóðs, 25 millj. kr.
2. Vaxtatekjur.

3. Við 7. gr. í stað 1. málsl. komi tveir málsliðir, svo hljóðandi:
Lán til íbúðarhúsa í sveitum mega nema allt að 75% kostnaðarverðs.

Upphæð annarra lána Stofnlánadeildar má vera allt að 60% kostnaðarverðs,
eins og það er áætlað að meðaltali árlega.

4. Við 10. gr. Greinin orðist svo:
Vextir af lánum til íbúðarhúsa í sveitum skulu vera 3% % og af öðrum

lánum Stofnlánadeildar 4%.
5. Við 12. gr. 2. málsgr. falli burt.
6. Á eftir 13. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Seðlabanka íslands er skylt, ef ríkisstjórn óskar þess, að lána veðdeild
Búnaðarbankans nauðsynlega fjárupphæð vegna starfsemi hennar, þó eigi yfir
50 millj. kr., gegn 5% vöxtum. Veðdeildin skal endurgreiða Seðlabankanum
lán þetta með jöfnum afborgunum á 20 árum. Ríkissjóður ábyrgist allar
skuldhindingar veðdeildarinnar gagnvart Seðlabankanum.

7. A eftir 23. gr. komi nýr kafli með 10 nýjum greinum undir fyrirsögninni:
Um bústofnslánadeild, svo hljóðandi:
a. (24. gr.) Stofna skal sérstakan sjóð, er nefnist bústofnslánasjóður. Hann

skal vera í vörzlum Búnaðarbanka íslands. Bústofnslánasjóður veitir frum-
býlingum og efna litlum bændum lán eða styrk til bústofnsaukningar. véla-
kaupa og til greiðslu bráðabirgðalána og lausaskulda, eftir því sem nánar
segir í lögum þessum.

b. (25. gr.) Stofnfé bústofnslánasjóðs er:
a. 20 milljón króna óafturkræft framlag ríkissjóðs, er greiðast skal sjóðn-

um á næstu fjórum árum með 5 milljón króna framlagi á ári;
b. 30 milljón króna lán, er stjórn bústofnslánasjóðs heimilast að taka, og

ábyrgist fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs greiðslu lánsins.



e. (26. gr.) Bústofnslánasjóður veitir lán:
a. frumbýlingum og efnalitlum bændum til bústofnskaupa, enda hafi þeir

of litinn bústofn að dómi sjóðsstjórnar;
b. frumbýlingum og efnalitlum bændum til búvélakaupa;
c. efnalitlum bændum til að greiða víxilskuldir og aðrar lausaskuldir, er

búrekstur þeirra fær ekki undir risið að mati sjóðsstjórnarinnar, enda
séu slíkar skuldir eigi við nána venzlamenn lánsumsækjanda.

d. (27. gr.) Skilyrði fyrir lánveitingu úr bústofnslánasjóði eru:
a. að umsækjandi reki landbúnað sem aðalatvinnuveg;
b. að umsækjandi hafi ekki þann bústofn, sem að áliti sjóðsstjórnarinnar

er nægilegur til framfærslu fjölskyldu hans samhliða öðrum tekjuvonum.
"ða hafi eigi efni á að festa kaup á nauðsynlegum búvélum - eða lausa-
skuldir hans séu svo miklar, að sjóðsstjórnin telji honum að óbreyttum
ástæðum ókleift að standa við skuldbindingar sínar og reka bú sitt á
heilbrigðum grundvelli;

c. að umsækjandi sé að dómi sjóðsstjórnarinnar vel hæfur til að reka land-
búnað, enda mæli hreppsnefnd með lánveitingunni :

d. að umsækjandi setji þá tryggingu fyrir láninu, er sjóðsstjórnin tekur
gilda;

e. að umsækjandi geti að dómi sjóðsstjórnarinnar staðið undir árlegum
greiðslum af lánum sínum, er hann hefur fengið stuðning samkvæmt lög-
um þessum.

e. (28. gr.) Lán úr bústofnslánasjóði má veita gegn eftirtöldum tryggingum:
1. gegn veði í fasteign;
2. gegn veði í vélum og verkfærum;
3. gegn veði Í tilteknum flokki eða flokkum búfjár, þrátt fyrir ákvæði 4.

gr. laga um veð frá 4. nóvember 1887;
4. gegn hreppsábyrgð;
5. gegn sjálfsskuldarábyrgð tveggja eða fleiri aðila.

Sjóðsstjórnin metur, hverja tryggingu skuli taka gilda.
f. (29. gr.) Heimilt er stjórn bústofnslánasjóðs að veita lánsumsækjanda styrk

úr sjóðnum allt að 30 þúsundum króna, enda verði búrekstri hans eigi að
öðrum kosti komið á heilbrigðan grundvöll að dómi sj óðs stjórnarinnar.

g. (30. gr.) Fjárhæð láns hverju sinni fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnar.
h. (31. gr.) Vextir af lánum úr bústofnslánasjóði mega ekki vera hærri en

5%. Lánstími fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnar. ÞÓ skal hann aldrei vera
lengri en 12 ár. Það skal og áskilið, að ef efnahagur lántaka breytist svo, að
honum verði auðvelt að greiða lán sitt á skemmri Uma að dómi sjóðsstjórn-
arinnar, geti hún gert honum að greiða hærri afborganir af láninu en annars
er tilskilið. Enn fremur sé áskilið, að ef lántaki breyti um atvinnuveg, sé
sjóðsstjórninni heimilt að ákveða, að lánið sé þegar gjaldfallið.

Heimilt er sjóðsstjórn að ákveða, að lán skuli vera afborgunarlaust
fyrstu þrjú árin.

Gjalddagi lánanna skal vera 1. nóvember ár hvert.
i. (32. gr.) Umsóknir um lán og stuðning samkvæmt 26. og 29. gr. skulu sendar

sjóðsstjórninni eða þeim, sem hún vísar til. Umsóknum skulu fylgja þau
gögn, er sjóðsstjórnin ákveður .

.1. (33. gr.) Stjórn bústofnslánasjóðs skal skipuð 5 mönnum. Skulu 4 stjórnar-
manna skipaðir samkvæmt tilnefningu þingflokkanna. einn frá hverjum
flokki, en sá fimmti, sem er formaður stjórnarinnar, skal skipaður sam-
kvæmt tilnefningu Stéttarsambands bænda.

A stjórnarfundum ræður afl atkvæða. Séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði
formanns.

8. Við 27. gr. t stað ,,6.5 millj. kr." komi: 8 millj. króna.
9. Við 48. gr.

a. t stað ,,40 þúsund krónur" komi: 50 þúsund krónur.
b. Í stað ,,2.0 millj. krónur" komi: 2.5 millj. króna.

10. Við 64. gr. Í stað ,,6.0 millj. króna" komi: 7 millj. króna.
11. Við 71. gr. í stað orðanna "eftir því sem fé er veitt til þess í fjárlögum" komi:

minnst 350 þúsund krónur á ári.


