
Nd. 583. Frumvarp til laga r170. mál]
um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar sveitum.

(Eftir 3. umr. Í Ed., 2. apríl.)

Samhljóða þskj. 367 með þessum breytingum:

8. gr. hljóðar svo:
Lán má veita gegn þessum tryggingum:

1. Gegn veði í fasteign, enda hvíli eigi veðskuldir á henni til annarra en Stofn-
lánadeildarinnar eða annarra opinberra sjóða á undan veðrétti þeim, sem
Stofnlánadeildin fær. Ef umbætur þær, sem lán eru veitt til, eru gerðar á fast-
eign þeirri sjálfri, sem veðsett er, skal heimilt að telja verð umbótanna til
viðbótar verðgildi eignarinnar óbættrar.

2. Gegn veði Í þeim húsum, sem lánað er til, ásamt tilheyrandi lóð og lóðarrétt-
indum, ef þau eru byggð fyrir sjálfstæðan rekstur, svo sem rafstöðvar eða
verksmiðjur.

3. Gegn veði í þeim vélum, sem keyptar 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 I. tölulið, skulu fullgildar einar saman,

ef um er að ræða lán til ræktunar eða byggingar íbúðarhúsa, peningshúsa og
geymsluhúsa á sveitabýlum, en ef um er að ræða lán til verksmiðja og véla, gróð-
urhúsa og bústofnsauka. skulu þau veð, sem látin eru til tryggingar samkv. 2.-4.
tölulið, styrkt með fasteignaveði eða ábyrgð sýslufélags, ef nauðsynlegt þykir.

Hús, vélar og fénaður er því aðeins fullgilt veð fyrir lánum úr stofnlánadeild-
inni, að vá tryggð séu í vátryggingastofnun, sem sjóðurinn tekur gilda.

12. gr. hljóðar svo:
Heimilt er Búnaðarbanka Íslands vegna Stofnlánadeildarinnar að taka, að fengnu

samþykki ríkisstjórnarinnar, allt að 300 millj. kr. lán eða jafnvirði þeirrar fjár-
hæðar Í erlendri mynt, ef árlegt ráðstöfunarfé deildarinnar nægir ekki til, að hún
geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki sínu.

Eigi er Stofnlánadeild heimilt að endurlána erlent lánsfé nema með gengis-
ákvæði, enda gangi slíkt lán aðeins til vinnslustöðva og vélakaupa.

Stofnlánadeild er heimilt þrátt fyrir ákvæði 2. málsgr, og ákvæði 6. gr. að
endurlána erlent lánsfé til bygginga, sem reistar eru til sameiginlegra þarfa
bændasamtakanna, enda séu skuldabréf fyrir þeim lánum með gengisákvæði.


