
Nd. 301. Frumvarp

til laga um rafveitu i kaupstöðum og sjálfstjórnar-kauptúnum.

1. gr.
Lög þessi taka til kaupstaða og sjálfstjórnarkauptúna.
Orðið sjálfstjórnarkauptún táknar löggiltan verslunarstað, sem er hrepps- 

fjelag út af fyrir sig.
Orðið sveitarfjelag táknar i lögum þessum kaupstað og (eða) sjálf- 

stjórnarkauptún; sveitarfjelagsstjórn og sveitarfjelagsumdæmi táknar stjórn eða 
umdæmi sliks sveitarfjelags.

2. gn
Hver sveitarfjelagsstjórn hefir einkaleyfi til að veita rafstraumi um sveit- 

arfjelagsumdæmið, hvort sem er með rafstraumstaugum ofan jarðar eða neðan, 
(sbr. þó lög 10. okt. 1905 um ritsíma og talsima o. fl., 11. gr.). Landeigendur og 
leiguliðar á þvi svæði, sem sveitarfjelagsstjórnin ákveður, að rafveitan 
skuli ná til, skulu skyldir að þola hvers konar mannvirki á landi þeirra 
og lóðum, þau er nauðsynleg eru fyrir ratveituna. Verði svo álitið, að 



landeigandi eða leiguliði biði skaða af framkvæmdum rafveitunnar, skal 
fult endurgjald fyrir koma, er ákveðið sje af tveimur dómkvöddum, óvil- 
höllum mönnum utan sveitarfjelagsstjórnar, ef hún og lóðareigandi eða leigu- 
liði geta ekki komið sjer saman. Matskostnað allan greiðir sveitarfjelagssjóður.

3. gr.
Nú er rafveita á komin, og skal þá sveitar^elagsstjórnin hafa 

einkarjett til að selja rafmagn i umdæmi sveitarfjelagsins. Hún getur og áskil- 
ið sjer einkasölu á rafmagnslömpum og öðrum rafmagnstækjum i umdæminu.

4. gr.
Sveitarljelagið kostar lagning inn fyrir húsvegg, eða að mæli í húsi, 

en húseigandi eða húsráðandi kosta, eftir því sem þeim um semur, lagning 
tauganna innan húss og lýsingar-áhöld. ef þeir vilja raflýsingu nota.

5. gr.
Gjald fyrir notkun ratstraumsins skal ákveðið i gjaldskrá, er sveitar- 

fjelags-stjórnin semur og stjórnarráðið staðfestir, og skal hana endurskoða eigi 
sjaldnar en 5. hvert ár. Verði kostnaðurinn við rafveituna meiri en það, 
er inn kemur fyrir notkun hennar samkvæmt gjaldskránni, má greiða það, sem 
ávantar úr sveitarfjelagssjóði.

Gjöld þessi öll má taka lögtaki sem önnur sveitartjelagsgjöld.

6. gr.
HeimiJt er sveitarfjelagsstjórn að heimta gjald, samkvæmt gjaldskránni, 

af hverjum húsráðanda, eftir að rafstraumstaug hefir lögð verið inn i hús hans.

7. gr.
Sveitarfjelagssfjórnin ein hefir rjett til að löggilda menn, er hún telur 

hæfa, og svo marga, sem henni þykir þurfa, til þess að leggja rafstraumstaug- 
ar bæði utan húss og innan, og skulu þeir skyldir að hlita þeirri verkkaups- 
skrá, sem sveitarfjelagsstjórnin kann að setja, og að öðru leyti fara eftir þeim 
reglum, er sveitarljelagsstjórnin setur. Þeir einir sem þannig eru löggiltir mega 
fást við lagning rafstraumstanga eða önnur svipuð störf, sem að rafveitu lúta, 
hvort heldur innan húss eða utan.

8. gr.
Hver sem af ásettu ráði veldur skemdum á rafstraumstaugum sveitar- 

fjelagsins eða öðrum mannvirkjum rafveitunnar, skal greiða fullar skaða- 
bætur og sæla auk þess fangelsisrefsingu eða sektum, sje verkið ekki 
þannig vaxið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningar- 
lögum. Sjeu skemdirnar gáleysisverk, skal sakborningur sæta sektum, 
og bæti auk þess skaðann að fullu.

9. gr.
Sveitartjelagið getur sett reglugerð um notkun rafmagnsins, meðferð á 

rafstraumstaugum og önnur atriði, er að rafveitunni lúta, og nauðsynleg



kunna að þykja. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á henni- 
Stjórnarráðið staðfestir hana.

10. gr.
Með mál út af brotum gegn lögum þessum eða reglugerðum þeim, er 

samkvæmt þeim verða settar, skal fara sem almenn lögreglumál.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.



sýslunefndanna og bæjarstjórnar boða fundinn og ákveða fundaistað og sjá 
um fundarstjórn.

3. — 3. gr. Fyrir ,af sýslunefndunum" komi: Samkvæmt 1. gr.
Fyrir „sendir sýslumaður það“, komi: skal það sent.
Eftir „sýslunefndirnar" koini: og bæjarstjórnin.
Fyiir „sýslunefndirnar" á seinni staðnum komi : þær.
Fyrir „í sýslunefndum — þeirra, komi: á því ári.

Nd. 305. Ftumvarp

til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbankans til að gefa út nýjan (4.) flokk 
(Serie) bankavaxtabrjefa.

Frá bankanefndinni.

1. gr.
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út nýjan (4.) flokk 

(Serie) bankavaxtabrjefa, alt að 6 milíónum króna. Fyrstu 5 árin eftir að 
veðdeildarflokkur þessi er settur á stofn veitist tillag til hans úr landssjóði 
5000 kr. á ári.

2. gr.
Veðdeildin gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), 

en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn Landsbankans kveður á um 
lögun, útlit og fjárhæð bankavaxtabrjefanna. Ráðherra íslands og bankastjórar 
Landsbankans undirskrifa bankavaxtabrjefin.

Aldrei má gefa meira út af bankavaxtabrjefum, en nemur fjárhæð þeirri, 
er veðdeildin á i veðskuldabrjefum.

3. gr.
Trygging fyrir veðdeildinni skal vera:

1. Veðskuldabrjef, þau sem veðdeildin fær frá lántakendum.
2. Sameiginleg (solidarisk) ábyrgð lántakenda, er nemi alt að 10% sbr. 8. gr.
3. Varasjóður veðdeildarinnar.
4. Ábyrgð landssjóðs.

4. gr.
1 reglugjörð fyrir veðdeildina, er bankastjórnin semur og ráðherra stað- 

festir, skal ákveðið, hversu háum vöxtum skuli svarað af bankavaxtabrjefunum 
og hvar þeir skuli greiðast, svo og hvernig haga skuli auglýsingum um 
greiðslu þeirra.

Vaxtamiðarnir skulu gjaldgengir til lúkningar sköttum og öðrum gjöld- 



um til landssjóðs, og skulu gjaldheimtumenn landssjóðs innleysa þá, ef þeir 
hafa fje fyrir hendi, er greiðast á i landssjóð.

5. gr.
Veðdeildin er undanþegin öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og 

öðrum sköttum. Svo á hún rjett til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvottorð.

6. gr.
Fje veðdeildarinnar má lána gegn veði i jarðeignum, erfðafestulöndum 

og húseignum með lóð í kaupstöðum og verslunarstöðum, en gegn veði í 
húseignum þvi að eins, að þær sjeu vátrygðar i vátryggingarstofnun, er banka- 
stjórnin tekur góða og gilda.

Lánsupphæðin má ekki fara fram úr helmingi af virðingarverði fast- 
eignarinnar.

7. gr.
Eignir þær, sem veðdeildin tekur að veði, skal á kostnað lánþega virða 

á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugjörð fyrir veðdeildina. í reglu- 
gjörðinni má meðal annars ákveða, að stjórn Landsbankans megi nefna til þá 
menn, er virða skuli veðin, og að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sú er í hlut á, 
samþykki virðinguna. Svo skal bankastjórninni heimilt, þegar henni þurfa 
þykir, að láta skoðunargjörð fara fram á fasteignum þeim, sem bankinn hefir 
að veði, á kostnað lántakanda.

8- gr.
Lántakendur veðdeildarinnar skulu, auk þess að bera ábyrgð á sínum 

eigin skuldum, ábyrgjast sameiginlega (in solidum) skuldbindingar veðdeild- 
arinnar, þó eigi meira en 10% af þvi, sem lán þeirra voru á siðasta gjald- 
daga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar; skal i reglugjörð deildarinnar á- 
kveða, hvenær grípa skuli til þessarar sameiginlegu ábyrgðar, og hvernig henni 
að öðru leyti skuli vera fyrir komið.

9- gr.
Eigi má lána nema gegn 1. veðrjetti. Lánsupphæðin út á einstaka 

fasteign má eigi hærri vera en 50 þúsund krónur, og minsta lán sem veðdeild- 
in veitir, skal vera 500 kr., og skulu lán jafnan standa á hundraði króna.

Lánstíminn má vera alt að 40 árum, sje veðið jarðeign, alt að 35 ár- 
um, sje veðið vandað steinsteypuhús eða steinhús, og alt að 25 árum, sje veðið 
timburhús. Sje lánið bæjarlán, sýslulán, eða sveitarlán, skal því lokið á eigi 
lengri tíma en 40 árum.

10. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, má hún greiða i bankavaxtabrjefum 

sinum eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að heimta, að banka- 
stjórnin annist um að koma bankavaxtabrjefunum i gjaldgenga peninga end- 
urgjaldslaust, ef þess er kostur, en borga verður hann kostnað þann, sem af 
þvi leiðir og verðfall. Veðdeildin hefir þó jafnan rjett til að greiða lánin i 



peningum með þeirri upphæð, að frádregnum öllum beinum kostnaði, sem 
hún heíir fengið fyrir bankavaxtabrjefin, eða á von á að fá fyrir þau.

11. gr.
Hver lántakandi skal greiða l°/o af lánsupphæðinni i varasjóð deildar- 

innar um leið og hann tekur lánið, og verði eigendaskifti að fasteign, sem veð- 
sett er veðdeildinni, skal kaupandi, þegar um leið og kaupin gerast, tilkynna 
veðdeildinni eigendaskiftin og greiða i varasjóð 2°/o at þeirri upphæð, sem þá 
hvilir á eigninni til veðdeildarinnar. Vanræki einhver að tilkynna veðdeild- 
inni söluna og að greiða gjaldið með næsta pósti eftir að salan fór fram, skal 
hann greiða tvöfalt gjald.

Bæði kaupandi og seljandi skulu bera sameiginlega ábyrgð á þvi, að 
gjald þetta sje skilvislega greitt. Og stendur eignin einnig að veði með 1. 
veðrjetti fyrir þessu gjaldi.

Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskifti að heimta lánið borgað 
aftur að öllu eða nokkru leyti.

12. gr.
Vilji nýr kaupandi taka að sjer lán til veðdeildarinnar, skal hann leita 

samþykkis Landsbankastjórnarinnar um það,. Samþykki hún, að hinn nýi 
kaupandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaupdegi sanna 
eignarrjett sinn fyrir bankastjórninni og taka lánið að sjer.

13. gr.
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefir nndirgengist. En 
ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur 
svo úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi 
skuldunautur ekki vátrygðum húseignum, er að veði eru, og talin eru með í 
matinu, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköltum eður afgjöldum, er ganga 
fyrir kröfu veðdeildarinnar, eða gjald við sölu (sbr. 11. gr.) eigi er greitt eða 
nýr kaupandi vanrækir að taka lán að sjer, er bankastjórninni heimilt að 
telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga undir^eins, án uppsagnar.

14. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við deildina og til varasjóðs í einu lagi með jafnri upp- 
hæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við deildina 
og til varasjóðs er ’/z*/0 á ári af upphæð lánsins, eins og það var fyrir hvern 
gjalddaga. Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undangenginnar 
uppsagnar, greiða aukaafborganir at skuld sinni, þó ekki minna en 100 kr. i 
einu, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann greiða með 
bankavaxtabrjefum veðdeildarinnar eftir ákvæðisverði þeirra. Á öðrum tíma 
árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir. Þó þvi að eins að 
það sje veðdeildinni að skaðlausu.

15. gr.
Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar eru í peningum á 



hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabijef þau, er veðdeildin 
hefur gefið út, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefur umsjón með og 
fram fer í viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra til þess, hinn 
bankastjórnin. Þá er hlutkesti hefur fram farið, skal auglýsa með 9 mánaða 
fyrirvara tölurnar á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, 
og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði um auglýsingar 
þessar skal setja i reglugjörð veðdeildarinnar. Bankinn má og á þann hátt 
og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef í stærra stíl.

16. gr.
Handhafar eða eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, e’r innleysa skal, geta 

gegn þvi að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan 
höfuðstól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af 
höfuðstólnum upp frá þvi.

17. gr.
Höfuðstóll og vaxtatje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar, renn- 

ur i varasjóð veðdeildarinnar, sje þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. 
Um ógilding glataðra bankavaxtabrjefa fer eftir því, sem reglugjörð deildar- 
innar ákveður.

18. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa 

verið notuð til að borga eða afhorga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur 
skal ónýta þau undir eins ásamt vöxtum og stofnum (talons) þeirra, á þann 
hátt, að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til geymslu i fjárhirslu deild- 
arinnar, og skal svo við lok næsta reikningsárs brenna þau i viðurvist endur- 
skoðenda ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

19- gr-
Vaxtamiðar og vaxtabrjef, sem komin eru i gjalddaga, skal borga út i 

veðdeildinni í Reykjavik.
í reglugjörð bankans skal ákveða, á hvern hátt borga skuli út erlendis 

vaxtamiða og bankavaxtabrjef, sem komin eru i gjalddaga.

20. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga (sbr. 13. gr.), hefir veðdeildin heimild 

til að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms sáttar eða 
fjárnáms samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 
1847, 10. gr., eða láta leggja það bankanum út til eignar, ef þörf er á. — 
Bankinn þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal 
þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins 
konar dómsskoti.

Veðdeildin hefur aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
komin i gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á öllu 
þvi, er hann hefur skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.



Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að uppboð á 
veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðshaldara.

21. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef veðdeildarinnar, en þó 
eigi hærra verði en ákvæðisverð þeirra er, eða sjeu bankavaxtabrjefin verðlögð 
i erlendum kauphöllum, þá eigi hærra verði en siðasta verðlag á þeim þar, 
er menn vita um í Reykjavik.

■ gr-
Veðdeildinni skal sljórnað af sljórn Landsbankans, og reikningar henn- 

ar endurskoðaðir af endurskoðendum þess banka. Fyrir bókfærslu, reiknings- 
hald og til annars nauðsynlegs kostnaðar má greiða alt að 6000 krónur.

Nd. 306. Framlialdsiiefndarálit

um hvaö gera megi til eflingar Landsbankanum og veðdeildar hans (sbr. till. á 
þingskj. 40 og nefndarálit á þingskjali 121, frá nefndinni í Landsbankamálinu).

Nefndin hefir nú athugað, hvort mögnlegt sje, að finna ráð til þess að efla 
veðdeild Landsbankans, svo að hún hindrunarlitið geti haldið áfram að veita 
veðdeildarlán, og uppfylt lánsþarfir þeirra, er fasteigna-tryggingu hafa, svo og 
lánsþörf sýslufjelaga, sveitarfjelaga og kaupstaða. En árangurinn af þessum at- 
hugunum nefndarinnar hefir því miður ekki getað orðið mikill, með því öl) sund 
virðast vera lokuð í bráð fyrir því, að geta komið verðbrjefum yfirleitt á sæmi- 
legan markað erlendis. Um siðasta nýár voru í umferð af bankavaxtabrjefum 
veðdeildanna 6,595,800 krónur, en við þá upphæð hefir bætst nokkuð á þessu ári.

Eftir er nú óútgefið af 3. flokks verðbrjefum 263,900 kr. Þar af heíir 
þegar verið beðið um til láns um 100 þús. krónur. Fje hefir bankinn ekki fyrir 
hendi.til þess að kaupa þessi brjef fyrir, en samkvæmt lántökuheimildarlögunum 
frá þinginu 1909 hefir landsstjórnin heimild til að taka 250 þús. kr. lán til banka- 
vaxtabrjefakaupa i viðbót við það, sem áður hefir verið tekið að láni i þessu 
skyni, og væntir nefndin, að stjórninni takist að útvega þetta lán, áður en taka 
þarf fyrir öll lán úr veðdeildinni.

Nefndin gerir ekki ráð fyrir, að þessi upphæð endist lengur en fram undir 
lok þessa árs.

En þó eigi líti út fyrir annað en að veðdeildin verði að hætta öllum 
veðdeildarlánum um sinn, getur meiri hluti nefndarinnar eigi ráðið til þess, að 
svo komnu, að stofna sjerstakan veðbanka, með þvi sú stofnun mundi baka 



landssjóði stóra lántöku og mikið fjárframlag í byrjun, en til þess er timinn nú 
afaróhentugur, þar sem vextir erlendis eru yfirleitt með hæsta móti, og eigi útlit 
fyrir, að þeir verði nægilega lágir i bráð. Sömuleiðis eru íjárþarfir landssjóðs i 
aðrar áttir — þar á meðal til að efla Landsbankann sjálfann — svo miklar á 
þessu þingi, að eigi virðist við þær bætandi.

Og eigi getur meiri hlutinn heldur fallist á, að landssjóður taki nýtt lán 
til kaupa á bankavaxtabrjefum nýrrar veðdeildar, svo sem gert var á þinginu 1909, 
af sömu ástæðum, enda litlar likúr til að slíkt lán fengist.

Hins vegar álitur nefndin rjett nú þegar að stofna 4. veðdeildarflokk við 
Landsbankann, og leggur til, að bann sje belmingi stærri en 2. og 3. veðdeildar- 
flokkur bankans. Gerir nefndin ráð fyrir, að það sje jafnvel auðveldara að semja 
um sölu fyrirfram á bankavaxtabrjefum veðdeildarflokks, sem nemur 6 miljónum 
króna, heldur en ef hann væri að mun minni. Og með því móti að samþykkja 
lög um stofnun 4. veðdeildarflokks nú, gefst stjórn Landsbankans þó tækifæri til 
til næsta þings að leitast fyrir um sölu bankavaxtabrjefa þessa flokks.

En vonlítið er um, að salan takist, ef vextir eigi lækka að mun, sem 
vonlaust er um fyrst um sinn, a. m. k. ef ófriðurinn helst við í heiminum.

Nefndin leyfir sjer þvi að bera fram frumvarp um stofnun 4. veðdeildar- 
flokks við Landsbankann; er frumvarp þetta i nokkrum atriðum frábrugðið hin- 
um eldri veðdeildarlögum. Viljum vjer sjerstaklega nefna:

1. að beint er nú tekið fram, að landssjóður ábyrgist þennan veðdeildarflokk, 
þar sem það er ekki berum orðum sagt í reglugerðum fyrri veðdeilda. Par 
er að eins sagt, að vaxtamiðar af bankavaxtabrjefunum sjeu »gjaldgengir til 
lúkningar sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs, og skal gjaldheimtu- 
maður innleysa þá, ef hann hefir fyrir hendi peninga, er greiðast eiga i lands- 
sjóð«. Þetta ákvæði telja sumir lögfræðingar, ef ekki allir, ábyrgð á banka- 
vaxtabrjefunum, og virðist þá rjett að láta ábyrgðina koma skýrt fram í 
lögunum.

2. að það er nýmæli í veðdeildarlögunum, að lántakendur skuli bera sameigin- 
lega ábyrgð á 10% af lánunum, er það gert til þess, að tryggja landssjóð 
sem best og til þess að gera brjefin seljanlegri á útlendum markaði. t not- 
um þess er og slept að gera veðdeildarflokknum að skyldu að hafa ^/g þeirra 
brjefa, sem í umferð eru, í verðbrjefum liggjandi sem tryggingu íyrir flokkn- 
um. Dönsk lánsfjelög (kreditforeninger) ganga það lengra i þessu efni, að 
ábyrgðin er sameiginleg fyrir öllum lánunum. Allar fasteignirnar standa sam- 
eiginlega að veði fyrir öllum lánum fjelagsins.

3. að gert er ráð fyrir, að hver lántakandi greiði 1% í varasjóð um leið og 
hann tekur lánið; er það einnig gert til þess, að tryggja landssjóð og til að 
gera brjefin seljanlegri. Dönsk lánsfjelög taka 2% í þessu skyni um leið og 
lánið er veitt.

4. að nefndin ætlast til, að þegar eigendaskifti verða, þá gjaldi kaupandinn 2% 
í varasjóð af því, sem eftir stendur af láninu, er salan fer fram, og ennfrem- 
ur er gert ráð fyrir að gjald þetta tvöfaldist, ef vanrækt er að láta veðdeild- 



ina vita um eigandaskifti, með því að reynsla er fyrir því, sjerstaklega í 
Reykjavík, að húseignir og jarðeignir nálægt Reykjavík eru seldar, ef til vill 
oft á ári, án þess bankinn fái neina tilkynningu um söluna.

Neðri deild Alþingis, 6. ágúst 1913.

Jón Ólafsson, Rjörn Kristjánsson,
(form.). (skrifari og framsögumaður).

Með fyrirvara.
M. J. Kristjánsson. Valtýr Guðmundsson. Ólafur Briem.

Nd. 307. Neíndarálit

um frumvarp til laga um vatnsveitingar (þingskjal 163).

Frá landbúnaðarnefndinni.

Frumvarp þetta er stjórnarfrumvarp, og hefir gengið gegnum efri deild 
og verið athugað þar í nefnd.

Landbúnaðarnefndin verður að kannast við, að þörf sje á lögum um 
etni það, er frumvarpið ræðir um. Lagaákvæði um vatnsveitingar eru ekki til 
svo teljandi sje, nema heimildarlögin frá 1901 um samþyktir til varnar skemd- 
um af vatnságangi o. fl. og tekin eru upp í þetta frumvarp, og einstök á- 
kvæði i fornum lögum. En með ári hverju verður þörfin á lagasetning um 
þetta efni brýnni og nauðsynlegri. Stór samáveitutyrirtæki liggja í loftinu, og 
er þegar byrjað á sumum þeirra. Fyrir þvi eru lög um þetta efni timabær 
og aðkallandi.

Nefndin lítur nú svo á, að þetta frumvarp sje þörf rjettarbót, og er 
nokkurnveginn samdóma um efni þess, að undantekinni 18. gr. Meiri hluti 
nefndarinnar telur, að ekki verði komist hjá að lögleiða heimild til eigna- 
náms, þegar einn einstakur landsdrottinn eða lelguliði ekki vill leggja fram á- 
veitukostnaðinn. Ef þessa heimild vantaði i lögin, gæti leitt af því óþarfa 
kostnað fyrir samáveitufyrirtæki og innbyrðis ófrið og erfiðleika.

Nokkrar breytingar leggur nefndin til, að gerðar sjeu við frumvarpið; 
en flestar þeirra eru annaðhvort orðabreytingar eða skifta engu máli um efni 
frumvarpsins, og miða að eins til skýringar á þvi. Leggur nefndin til, að 
frumvarpið sje samþykt með breytingum þeim, er hjer fara á eftir.

Alþingi 7. ágúst 1913.

Eggert Pálsson, Sigurður Sigurðsson,
formaður. skrifari og framsögum.

Bjarni Jónsson frá Vogi, Kristján Jónssou.
(með fyrirvara).

H. Steinsson, 
(með fyrirvara).



BREYTINGARTILLÖGUR:

við frumvarp til laga um vatnsveitingar. (Þingskjal 163).

Frá landbúnaðarnefndinni.

1. Við 2. gr. Orðin: »enda verða henni..............gjöröarbeiðandi telst« talli
burtu.

2. Við 3. gr. í stað: »hæfilegu endurgjaldi« komi: hæfilegri þóknun.
3. — 6. gr. Orðin: »eða lönd, sem . . . svo sannanlegt sje« falli burtu.
4. — 6. gr. í stað: »jarðarmagn« i fjórðu línu ofan frá, komi: stærðjarð- 

anna eða jarðarpartanna eftir jarðamatinu.
5. — 6- gr. í stað: »jarðarmagn« i siðustu málsgrein greinarinnar, komi: 

jarðarstærð.
6. 18. gr. 1 stað: »skal« i fjórðu linu neðan frá, komi: má.
7. — 18. gr. Á eftir orðunum: »fari fram og« í sömu línu, komi: skal þá.

Nd. 308. Viðaukatillaga

við frv. til viðaukalaga við lög nr. 24, 9. júli 1909 um samþyktir um kornforða- 
forðabúr til skepnufóðurs.

Frá Bjarna Jónssyn frá Vogi.

Eftir 3. gr. komi ný grein svohljóðandi, er verði 4. gr.:
Hverjum hreppi er skylt að hafa kornforðabúr til skepnufóðurs frá nýári 

1915 að telja. Skal gera samþyktir um, hversu þeim sje fyrir komið, og skal 
þar um farið eftir lögum nr. 24, 9. júli 1909 og þessum viðaukalögum.

Greinatalan breytist eftir því.

Nd. 309. Frumvarp

til laga um að leggja jarðirnar Bústaði og Skildinganes undir lögsagnarumdæmi 
og bæjarfjelag Reykjavíkur.

Flutningsm. Lárus H. Bjarnason

1. gr.
Jarðirnar Bústaðir og Skildinganes i Seltjarnarneshreppi skulu lagðar 

undir lögsagnarumdæmi og bæjarfjelag Reykjavíkurkaupstaðar frá fardögum 1914.

2. gr.
Frá sama tíma tekur Reykjavíkurbær að sjer svo mikinn hluta af skuld- 



um Seltjarnarneshrepps og ómagaframfærslu hreppsins, að meðtalinni hlutdeild 
hreppsins í skuld sýslusjóðsins, sem svarar tíundum og aukaútsvörum frá þessum 
jörðum eftir meðaltali fardagaáranna 1909—1914, að rjettri tiltölu við meðaltal 
tiunda og aukaútsvara hreppsins á sama tímabili.

Ef ágreiningur verður um fjárskifli þessi, sker stjórnarráðið úr þeim 
ágreiningi.

Ed. 310. Frumvarp

til laga um hvalveiðamenn.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Enginn hvalveiðamaður má hafa bækistöðvar hjer á landi fyrir út- 

veg sinn.

2. gr.
Enginn má flytja á land hval nje neinar óunnar afurðir hvala, nema 

þeirra, er dauðir finnast, hlaupið hafa á grunn eða kvíast í ísum. Heimill skal 
þó að drepa andarnefjur, hnisur, höfrunga og önnur smáhveli, þau er almenn- 
ingur hefir hingað til veilt og hagnýtt sjer.

3. gr. '
Enginn maður má leigja, selja nje Ijá nokkrum manni land til hagnýlingar 

við nokkra þá athöfn, er bönnuð er í lögum þessum.

4. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 1000—4000 kr., er renna í lands- 

sjóð. Svo skulu og öll veiðarfæri og afli upptæk og andvirði þeirra renna í 
landssjóð.

5. gr.
Mál, sem rísa út af brotum á lögum þessum, skal fara með sem opinber 

lögreglumál.

6. gr.
Lög þessi Öðlast gildi 1. október 1915 og gilda til 1. janúar 1925.



Nd. 311. Befndarálit

um frumvarp til laga um íslenskan sjerfána.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Nefndin hefir því miður klofnað, þar sem hv. þm. Norður-fsfirðinga hef- 
ir tekið sig út úr og jafnframt óvænt afgreitt álit sitt til hv. deildar á undan 
meiri hlutanum.

Meirihlutinn er sammála flutningsmönnum um það, að rjett sje að lög- 
leiða islenskan sjerfána, eða fána, er blakta megi i friði innan íslensks valdsvæð- 
is. Til hins ætlast meiríhlutinn aftur á móti ekki, að fáninn sje siglinga- eða 
verslunarfáni landsins, telur það bæði ókleift og óþarft. Því er nauðsynlegt, að 
þess sje skýrt getið í frumvarpinu, til hvernig lagaðs fána er stofnað. Orðið »sjer- 
fáni« er í rauninni vel fallið til að lýsa tilgangi frumvarpsins, en það má gjöra 
jafn vel með öðrum orðum, svo sem með orðinu: »heimafáni« eða: »landsfáni«. 
Meiri hlutinn hefir eftir atvikum hallast að orðinu: »landsfáni«. Hins vegar telur 
meiri hlutinn það nægja, að tilgangi frumvarpsins sje lýst á einum stað í frum- 
varpinu, og þá fremur í meginmáli þess en í fyrirsögn.

Þá er meiri hluti nefndarinnar og flutningsmönnum sammála um það, að 
gerð fánans skifti lítt máli, en leggur þó til, að bláhvíti fáninn, sem notaður hefir 
verið hjer á landi um nokkur ár, verði beint lögákveðinn. Er það hyggja vor, 
að hann hafi nú, ekki síst upp á síðkastið, eignast þau ítök í mönnum. að hann 
mundi verða vinsælastur og valinn, þó að sameinuðu alþingi væri ætlað að á- 
kveða gerð fánans. Þó viljum vjer láta þess gelið, að vjer teljum rjett, að blái 
liturinn væri hafður dekkri, af þyi að hann er að miklum mun endingarbetri og 
að margra dómi fegurri. *

Samkvæmt framansögðu leyfum vjer oss að ráða hv. deild til að sam- 
þykkja frumvarpið á þingskjali 35 með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Framan af orðinu »sjerfána« í fyrirsögn frumv. falli alkvæðið »sjer«.
2. Meginmál frumvarpsins skiftist í 2 greinir og hljóði svo:

1- gr.
Hjer á landi skal vera löggildur landsfáni.

2. gr.
Fáninn skal vera blár með hvilum krossi þvert og endilangt og nemi 

breidd krossálmanna Vt hluta af breidd fánans.
Bláu reitirnir nær stönginni skulu vera rjetlir ferhymingar og þeir jafn- 

breiðir, en tvöfalt lengri þeir reitirnir, sem Qær eru stönginni.



Að ööru leyti verður gerð grein fyrir skoðun meiri hlutans i framsög- 
unni, eftir þvi sem umræður kunna að renna lil.

Alþingi, 7. ágúst 1913.

Eggert Pálsson, 
formaður.

Lárus H. Bjarnason 
skrifari og framsögum.

Kristján Jónsson. Einar Jónsson.

Nd. 31& Breytingartillaga

við frumv. til laga um vatnsveitingar.

Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi og Halldóri Steinssyni.

Við 18. gr. Greinina skal orða svo:
Ef hvorki landsdrottinn nje leiguliði vill leggja fram áveitukostnaðinn 

samkvæmt 17. gr., má taka hann lögtaki hjá leiguliða svo og viðhaldskostnað. 
Þegar sá leiguliði fer af jörð, sem áveitukostnaður hefir verið tekinn lögtaki hjá, 
þá skal hann fá endurgjald eftir ákvæðinu i siðara hluta 17. gr. í þessum lögum.

Nd. 313. Kefndarálit

um frv. til laga um bæjanöfn.

Frá nefndinni.

Nefndin er einróma á þvi, að frv. sje gagnlegt, og vill ráða deildinni til 
að samþykkja það með breytingum þeitn, er nefndin leggur til að gerðar sje, og 
eru þær nær allar orðabreytingar, til að færa til betra máls eða glöggvara.

Breytingin 1. er reyndar aðallega orðabreyting, því að orðin, sem nefndin 
ræður til að fella úr, eru öll falin í orðinu »býlum«, sem er næsta orð á undan.

9. breytingartill. er efnisbreyting, þar sem farið er fram á að breyta 10 í 
5. Meiri hluti nefndarinnar var á þessu máli. En aðrir vildu halda óbreyttum 
orðum frv.; sumir vildu jafnvel fella orðin »10 árum« alveg burtu.

11. breytingartill. er og efnisbreyting, nýinæli. En nefndin vonar, að öll- 
um sje auðsætt, að það sje mjög þarflegt.



Frekari grein fyrir einstökum breytingum mun verða gerð i framsðgu 
málsins, eftir því sem þurfa þykir.

Neðri deild Alþingis, 7. ágúst 1913.

Þorleifur Jónsson, Jón Ólafsson, Valtýr Guðmundsson.
(formaður). (skrifari, og framsögum.).

Mattb. Ólafsson. Bjarni Jónsson, (frá Vogi).

Nd. 314. Breytingartillðgur *

við frv. til laga um bæjanöfn.

(Frá nefndinni).

1. Við 1. gr. wafbýlum, grasbýlum eða húsmenskubýlum« falli burt.
2. — 1. — (orðbreyting): íyrir »kauptuna, er jarðabók telur« korni: þeim er 

jarðabók telur.
3. — 3. — (Orðabr.) Orðin: »tyrir einhverjar orsakir« sé flutt og komi næst 

á eftir upphafs-orðunum: »telji stjórnarráðið«.
4. — 3. — (Orðabreyting). Orðin »á býlinu« falli burt.
5. — 3. — (Orðabr.). Fyrir »nafnfesti« og »nafnfestina« komi á fyrri staðn- 

um : leyflsbrjef til nafntökunnar, og á síðari staðnum : Leyfisbrjeflð.
6. — 4. — (Orðabr.). í stað: »telur, sem« komi: telur og.
7. — 5. — (Orðabr.). í stað »nafnfestina« (á tveim stöðum) og »nafnfest-

innar« komi: leyfisbrjefið og leyfisbrjefsins.
8. — 5. — (Orðabr.). í stað: »hins lögákveðna« komi: lögákveðins.
9. — 5. — í stað: »Sje leyfisnafnið 10 árum eldra« komi: sje býlisnafn 5

árum eldra (Orðabr. og efnisbr.).
10. — 5. — (Orðabr.). í stað: »skrásetningargjaldið« og »þinglestrargjaldið« 

komi: skrásetningargjald og þinglestrargjald.
11. — 6. — Framan við 6. gr. bætist þessi orð: Ekkert býli utan kaupstaða, 

kauptúna og sjóþorpa má nafnlaust vera.
12. — 6. — (Orðbr.). í stað: »þinglesturs« komi: þinglestrar.

Nd. 315. Viðaukatillaga

við frumvarp til laga um samþykt um hringnótaveiði á Eyjafirði.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Aftan við 4. gr. frumvarpsins bætist:
Samþykt, sem gerð er samkvæmt lögum þessum, gildir eigi lengur en 5 

ár í senn, en endurnýja má samþyktina fyrir jafnlangan tima á sama hátt og 
.C_---------... .
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Nd. 316. Breyíingartillögur

við frumvarp til girðingalaga, þgskj. 294.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndarinnar.

1. Við 9. gr. í stað »þeirra« í fyrri lið komi: þeim.

2. — 9. — Síðari liðurinn orðist þannig:
Vilji maður girða beint og þarf til þess inn á annars 

manns land, þá er það því að eins heimilt, að til komi samþykki 
jarðeiganda og ábúanda þeirrar jarðar. En synji þeir um sam- 
þykki, skal kveðja til úttektarmenn, og skulu þeir ákveða girð- 
ingunni stað og meta skaðabætur, ef meira sneiðist annað landið 
en hitt. Rjettur til annara afnota en engja og beitar helst þó ó- 
breyttur, nema samkomulag verði um, að girðingin skifti löndum 
til fullnustu.

3. — 11. — Fyrri liðurinn orðist þannig:
Eigi má gera girðingu yflr hreppsveg, sýsluveg, þjóðveg, 

flutningabraut eða fjallveg, nema hlið sje á fyrir veginum og þarf 
til þess leyfi sýslunefndar, ef um sýsluveg eða hreppsveg er að 
ræða, en leyfi stjórnarráðsins, ef um flutningabraut, þjóðveg eða 
fjallveg er að ræða.

4. — 12. — Aftan við greinina bætist nýr liður svo látandi:
Sama gildir og um sleðabrautir að vetrarlagi og aðrar vetr- 

arleiðir, sem nauðsynlegar eru til almenningsnota, eftir ákvæðum 
sýslunefndar, ef leið liggur um fleiri hreppa en einn, en eftir á- 
kvæði hreppsnefndar, þegar um innanhreppsveg er að ræða.

Ed. 317. Frumvarp

til laga um hallærissjóð.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Það er upphaf þessara laga, að stofna skal allsherjar sjóð fyrir alla lands- 

menn til hjálpar í hallæri, er hlýtst af hafís, eða eldgosum, eða öðrum stórfeld- 
um orsökum.

Sjóðurinn skal heita hallærissjóður.



2. gr.
Hver maður á landi hjer, sem er fullra 20 ára, skal greiða iðgjald í ball- 

ærissjóð, karlmaður 1 kr., en kvenmaður 60 aura á ári, og heitir hallærisgjald.

3. gr.
Hallærissjóðinn skal styrkja á hverju ári með tillagi úr landssjóði, er 

nemi 40 aurum fyrir hvern gjaldskyldan mann það ár.

4. gr.
Þessir menn skulu vera i hallærisvarnastjórn, og hafa á hendi reiknings- 

hald hallærissjóðsins og geyma eignarskilriki hans: Forstjóri atvinnumálaskrif- 
stofu stjórnarráðsins, formaður Búnaðaríjelags fslands og annar maður, sem það 
fjelag kýs á búnaðarþingi til 6 ára í senn, formaður Fiskifjelags íslands og ann- 
ar maður, sem það fjelag kýs á fiskiþingi til 6 ára i senn.

Öllum tekjum hallærissjóðsins skal koma á vöxtu í Landsbankanum með 
þeim skilyrðum, sem landsstjórnin setur því til tryggingar, að fjeð glatist ekki og 
taka megi til þess, hvenær sem þörf gerist.

5- gr.
Hallærisvarnastjórnin skal hafa vakandi auga á öllum hallærishættum og 

veita landsstjórninni lið til allra framkvæmda, sem miða að því, að afstýra hallæri.
Stjórnarráðið semur reglugerð fyrir hallærisvarnastjórnina eftir tillögum 

Búnaðarfjelags og Fiskifjelags íslands.

ð- gr.
Stjórnarráðið, Búnaðarfjelag Islands og Fiskifjelag skulu hvert um sig velja 

einn gæslumann til 3 ára i senn. Þeir skulu rannsaka ársreikninga hallærissjóðs- 
ins, reikningsbækur hans og eignaskilríki.

Stjórnarráðið setur reglur fyrir sjóðgæslumennina.
Reikninga hallærissjóðsins skal jafnan leggja fyrir alþingi, endurskoðaða 

af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna.

7. gr.
Hver bæjarstjórn og hreppsnefnd skal lúka hallærisgjaldi á manntalsþing- 

um fyrir sveitunga sína, en eiga tilkall til gjaldsins hjá þeim, sem gjaldskyldir eru.

8. gr.
. Nú þykir sveitarstjórn óráðlegt að heimta sama gjald af öllum, og er þá 

rjett að hún jafni hallærisgjaldinu niður á þá, sem gjaldskyldir eru, eftir efnum 
og ástæðum, eða greiði það beint úr sveitarsjóði.

9- gr.
Hver húsráðandi skal greiða halkerisgjald fyrir þá, sem eiga lögheimili 

hjá honum og ekki greiða útsvar, og skal svo vera, þólt gjaldinu hafi verið jafn- 
að niður samkvæmt 8. gr , en rjett á húsráðandi til endurgjalds hjá öllum öðrum 
en þeim, sem hann á fram að færa að lögum.



-"O----- J "

Nú er húsráðandi öreigi að dómi sveitarstjórnar, og á hún þá aðgang að 
gjaldanda sjálfum.

Fyrir þá, sem eru á sveitarframfæri, getur húsráðandi krafist endurgjalds 
úr sveitarsjóði.

10. gr.
Prestum og þeim öðrum, sem manntal hafa á hendi, er skylt að láta 

sveitarstjórnum í tje manntalsskýrslur til afnota við útreikning og innheimtu hall- 
ærisgjalda

Gjaldskyldir eru þeir fyrir aldurssakir, sem voru fullra 20 ára um siðustu 
áramót á undan gjalddaga.

11- gr.
Hallærisgjöld má taka lögtaki samkvæmt lögum 16. des. 1885 um lögtak 

og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, og hafa hallærisgjöld sama for- 
gangsrjett í dánar- eða þrotabúi gjaldenda eins og skattar og gjöld til landssjóðs.

12. gr.
í kaupstöðum skulu bæjarfógetar, en i sveitum sýslumenn innheimta 

hallærisgjaldið á manntalsþingum og koma því til gjaldkera hallærisvarna- 
stjórnarinnar.

13. gr.
Alt það fje, sem rennur úr landssjóði í hallærissjóðinn, samkvæmt 3. gr., 

skal vera sameign allra landsmanna.
Hins vegar skal það alt vera sjereign hverrar sýslu eða kaupstaðar, sem 

þaðan rennur í sjóðinn.
Skrifstofukostnað hallærisvainastjórnar skal gjalda af sameigninni.

14. gr.
Stjórnarráðið getur veitt sýslunefndum og bæjarstjórnum heimild til að 

hækka hallærisgjaldið um tiltekið árabil, þó ekki meira en um helming hins upp- 
haflega gjalds.

Nú á sýsla eða kaupstaður sjerstakan sjóð, sem eingöngu er ætlaður til 
hjálpar í hallæri, og getur þá stjórnarráðið veitt leyfi til að lækka hallærisgjaldið, 
ef hallærisvarnastjórnin mælir með því.

15. gr.
í hverri sýslu skal sýslunefnd, en í kaupstað bæjarstjórn, gera samþykt 

um hagnýtingu þeirrar sjereignar, sem sýslan eða kaupstaðurinn á i hallæris- 
sjóðnum. Skal sú samþykt heita hallærissamþykt.

Þessum hallærissamþyktum skal haga eftir fyrirmyndum, sem hallæris- 
varnastjórnin semur, og þarf samþykki stjórnarráðsins til þess, að þær öðlist 
gildi, en leita skal áður álits hallærisvarnastjórnar um hvert frumvarp.

I þessum hallærissamþyktum má skipa fyrir um alt það, sem stjórnar- 
ráðið, eftir tillögum hallærisvarnastjórnarinnar, telur nauðsynlegt því til trygg- 
ingar, að hallærissjóðurinn komi að rjettum notum og verði ekki illa varið.



16. gr.
Ef hailæri ber að höndum, á hvert hjerað tilkall tii sjereignar sinnar i 

hallærissjóðnum.
Nú hrekkur ekki sjereign einhvers hjeraðs til hjálpar i hallæri, og má þá 

stjórnarráðið með ráði hallærisvarnastjórnarinnar veita því hjeraði bráðabirgða- 
lán af sameignarfje sjóðsins, gegn veði í hallærisgjaldi hjeraðsins.

Ef mikil óáran gengur um land alt og hallærissjóðurinn kemst í fjár-
þröng, þá má landsstjórnin, ef hallærisvarnastjórnin fer þess á leit, lána ball- 
ærissjóðnum fje úr landssjóði, eða útvega honum lán annarsstaðar, gegn veði í 
eigum og tekjum sjóðsins.

Ed. 31S. Breytingartillaga

við frumv. til laga um breyting á lögum 22. okt. 1912 um ritsima og lalsima- 
kerfi íslands (þingskj. 299).

Frá Hákoni Kristóferssyni.

Við 1. gr. a. Fyrir orðin »nýr töluliður, er hljóðar þannig« i fyrri málsgrein
komi: nýir töluliðir, er hljóða þannig.

b. Attan við greinina bætist nýr liður svo hljóðandi:
9. ísafjörður — Patreksfjörður. Jafnframt falli burt 10. töluliður

í 3. gr. sömu laga.

Nd. 319. Rökstudd dagskrá

samþykt í Nd. 7. ágúst (Frv. til laga um breyting á lögum nr. 25, frá 22. okt. 
1912 um ritsíma og talsímakerfi íslands, þgsk. 82, sbr. þgsk. 267).

í trausti til þess, að stjórnin láti, svo fljótt, sem unt er, rannsaka og 
gera kostnaðaráætlun, að því er snertir simalagningu milli Hesteyrar og Látra í 
Sljettuhreppi í Norður-ísafjarðarsýslu, og leggi síðan fyrir Alþingi frumvarp sama 
efnis, sem fyrirliggjandi frumvarp, sýni rannsóknin símalagninguna tiltækilega, 
tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.



Nd. 330. Breytingfartillaga

við breytingartillögu á þingskj. 294 við frv. til girðingalaga.

Frá Þorleifi Jónssyni, Benedikt Sveinssyni, Jóni Ólafssyni, 
Bjarna Jónssyni fiá Vogi.

Við 3. lið. 11. grein skal orða svo:
Eigi má gera girðingu yfir hreppsveg, sýsluveg, þjóðveg, flutningabraut, 

afrjettarveg, fjallveg eða forna íjailvegi, þótt eigi sje kostaðir úr landssjóði, nema 
hlið sje á fyrir veginum, en þá skal það vera heimilt. Eru hjer með numin úr 
lögum ákvæði í 44. gr. í lögum um vegi, 22. nóv. 1907, um að leyfis sje þörf. 
Nú er girðing sett yfir veg, með hliði á fyrir veginum, »og skal þá . . . . « og 
siðan sem í frumvarpinu.

Nd. 331. Wefndarálit

um frumvarp til laga um viðauka og breyting á lögum um bygging, ábúð og 
úttekt jarða frá 12. jan. 1884.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Alþingi hefir að undanförnu haft mikinn áhuga á að setja hagkvæm lög 
um landbúnaðarmál og sjerstaklega að bæta ábúðarlöggjöfina. Fyrirhugaöar rjett- 
arbætur i þá stefnu hafa þó enn eigi náð fram að ganga, með fram fyrir þá sök, 
að í sama frumvarpið hafa einatt verið sett sundurleit ákvæði um ólik efni, er 
ágreiningi hafa valdið. En nú hafa ýms þau atriði, svo sem um girðingar og 
landskifti, verið tekin upp í sjerstök frumvörp, er liggja fyrir þinginu til meðferðar.

Eftir aðalefni þessa frumvarps má skifta þvi í 4 kafla:
I. í 1. gr. frumvarpsins um bygging jarða, er svarar til 2. gr. í gildandi 

ábúðarlögum, er svo ákveðið, að jörð megi ekki byggja til skemri tíma en 10 
ára og að ekkja haldi ábúðarrjetti bónda sins, þó að hún giftist aftur. Hvort- 
tveggja er rjettarbót fyrir leiguliða, enda meiri trygging fyrir góðri ábúð, þegar 
ábúðarrjettur er fyrirfram bundinn við íleiri ár. En nefndin getur þó ekki að- 
hylst þetta ákvæði, með því að það þykir takmarka umráðarjett landsdrottins 
meir en góðu hófi gegnir, og jafnvel koma í bága við grundvallarreglur laganna 
um alment samningafrelsi.

II. 2. og 3. gr. frumvarpsins er um endurgjald fyrir jarðabœlur leiguliða. 
Í 20. gr. ábúðarlaganna er að vísu allvel trygður rjettur leiguliða til endurgjalds 
fyrir jarðabætur, er hann vinnur á ábúðarjörð sinni umfram það, sem áskilið er 
i byggingarbrjefi, einkum að því er snertir umfangsmeiri jarðabótafyrirtæki. En 
til þess að öðlast þann rjett, verður leiguliði, áður en hann byrjar á jarðabótinni, 
að fullnægja ýmsum skilyrðum til undirbúnings. Nú hefir reynslan sýnt i öll 
þau ár, er lögin hafa staðið, að leiguliðar hafa alment vanrækt að uppfylla hin 



lögákveðnu undirbúningsskilyrði, og þar nieð glatað rjetti sínum til þess endur- 
gjalds, er þeim ella hefði borið. Samt scm áður verður því ekki neitað, að gild- 
andi lagaákvæði hafi við góð rök að slyðjast, að því leyti sem þau geta komið 
til framkvæmda, enda eru þau tekin upp í 2. gr. frumvarpsins, með þeirri einu 
efnisbreytingu, að hámark endurgjaldsins fyrir unnar jarðabætur er hækkað um 
l/&, úr tólffaldri í fimtánfalda afgjaldshækkun jarðarinnar eftir mati úttektarmanna.

En jafnframt er í 3. gr. frumvarpsins ákveðið endurgjald fyrir jarðabæt- 
ur, er leiguliði hefir unnið, án þess að hann hafi fyrirfram haft þann viðbúnað, 
sem 20. gr. ábúðarlaganna gerir ráð fyrir. Er sú borgun ákveðin alt að iVz kr. 
fyrir hvert dagsverk í jarðabótum, sem ekki eru áskildar í byggingarskilmálum, 
að frádregnum arði þeim, er leiguliði hefir notið af jarðabótunum um þann tíma, 
sem hann hefir haft jörðina til ábúðar. Þetta ákvæði virðist sanngjarnt gagnvart 
báðum hlutaðeigendum, landsdrotni og leiguliða, og ætti að geta nokkru á orkað 
til aukinna endurbóta á jörðum, sem eru í leiguábúð. Meiri hluti nefndarinnar
felsl því að miklu leyti á efni greinarinnar, en leggur þó til, að upphafi hennar
sje breytt i þá átt, að landsdrottinn eigi jafnan kost á að lita eftir því, að jarða-
bætur þær, sem hann á að greiða gjald fyrir, sjeu vel unnar, og að gjaldið fari
ekki fram úr 1 kr. fyrir hvert dagsverk.

III. 4. og 5. gr. frumvarpsins, um bygging og oiðhald bœjarhúsa, er al- 
gert nýmæli. I 6. gr. ábúðarlaganna er svo ráð fyrir gert, að leigujörð fylgi hús 
þau, er henni hafa áður fylgt, og í 15. gr. laganna er leiguliða gert að skyldu að 
halda uppi jarðarhúsum og skila þeim með fullu álagi við burtför sína frá jörð- 
inni. 1 stað þessara lagafyrirmæla er svo ákveðið i frumvarpinu, að jarðeigandi 
láti jörðu fylgja við næstu leiguliðaskifti öll nauðsynleg bæjarhús og byggi þau 
að nýju á sinn kostnað gegn vöxtum af húsverðinu og fyrningargjaldi, er sje inni- 
falið í landskuld jarðarinnar. Jafnvel þótt nefndin viðurkenni, að hið fyrirhug- 
aða nýja skipulag, eftir að það væri komið á, hefði mikla kosti fram yfir það 
fyrirkomulag sem nú tíðkast, verður meiri hlutinn samt sem áður að telja var- 
hugavert, eins og nú horfir við, að lögbjóða jafn djúptæka og gagngerða breyt- 
ingu á gildandi lögum, einkum með tilliti til þess, að öll tilhögun á byggingu 
sveitabæja er enn á tilraunaskeiði, og hætt þykir við, að mikið fje mundi fara 
forgörðum, ef eigendur jarða yrðu með lögum knúðir til að leggja fram fje til 
nýrra bæjarbygginga, meðan ekki er fengin full reynsla fyrir þvi, hvað best hent- 
ar i þvi efni.

IV. 6. og 7. gr. frumvarpsins, um rjett leiguliða til að losa sig við jarðar- 
kúgildi, er sömuleiðis algert nýmæli, og þvi svo fyrir komið, að leiguliða sje 
heimilt að leysa til sin kúgildin gegn jafngildi í annari eign, er jörðin þarfnast, 
og móti landskuldarhækkun, er sje jöfn kúgildaleigunni. aö öðrum kosti taki 
landsdrottinn kúgildin til sín, en landsskuldin hækki þá aðeins um mismuninn 
á kúgildaleigunni og venjulegri fjárleigu. Þá venju, sem á hefir komist eftir íjár- 
fækkun fyr á timum, að byggja jarðir með föstum innstæðukúgildum, getur 
meiri hluti nefndarinnar ekki talið miða til neinnar hagsældar fyrir þjóðina, 
enda óeðlilegt, að hver sá maður, er fær jörð til ábúðar, sje jafnframt neyddur 
til að taka skepnur á leigu, þótt hann hafi þeirra ekki þörf og telji sjer þær 
byrði. Virðist því rétt að opna veg til að Ijetta af jörðum kúgildaþunga, sem 
mörgum leiguliða er hvimleiður, þegar það verður gert landsdrotni að skaðlausu.

Með því að svo ítarlega hefir verið rætt og ritað um mál þetta á undan- 



förnum þingum, þykir ekki þörf að fjölyrða um það að þessu sinni. En með 
skirskotun til þess, sem hjcr er sagt, og áður er fram komið í málinu, er það 
tillaga meiri hluta nefndarinnar, að frumvarpið verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:
1. 1. gr. falli burt.
2. Upphaf 3. gr. orðist svo:

Nú vill leiguliði gera jarðabót, sem eigi er áskilin i byggingarbrjefi, en 
vill ekki hlíta ákvæðum 1. gr. um endurgjald fyrir hana. Skal hann þá til- 
kynna það landsdrotni, og gera honum kost á að líta eftir því, að jarðabótin 
sje vel unnin. Við úttekt jarðarinnar, er leiguliði fer frá henni eða hættir 
ábúð, skal mela til dagsverka eftir gildandi reglum um það efni, jarðabætur 
þær, sem fráfarandi helir gert á jörðinni samkvæmt þessari grein, og til fullra 
nytja hafa komið. Gjalda skal landsdrottinn leiguliða alt að 1 kr. fyrir hvert 
dagsverk. Arður sá o. s. frv, til enda fyrri liðs.

3. Seinni liður 3. gr. falli burt.
4. 4. og 5. gr. falli burt.
5. Tilvitnun í 6. gr. til 2. og 3. gr. verði: 1. og 2. gr.
6. Fyrir »meiru« í sömu grein komi: minna.
7. Fyrir »Kúgildaleiga« í sömu grein komi: Kúgildaleigan.
8. Upphaf 8. gr. orðist svo:

Með lögum þessum er úr gildi numin 20. gr. i lögum o. s. frv., til 
enda greinarinnar.

Alþingi, 8. ágúst 1913.

Eggert Pálsson, 
formaður.

Kristján Jónsson.

Ólafur Briem, 
skrifari og framsögum.

Sigurður Sigurðsson, 
(með fyrirvara).

Ed. 333. BreytingartillagA

við frv. til laga um breytingu á lögum 22. október 1912 um ritsima og talsima- 
kerfi íslands (þingsk. 299).

Frá nefndinni.

Við 4. gr. a. í stað »20—60« komi: 10—50.
b. » — »60—200« komi: 30—200.



Ed. 323. Brey íingarfiBög'ur

við frv. til laga um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum.

Frá Einari Jónssyni þm. N.-M.

1. Við 5. gr. Fyrir »eða líkið fundist — — — tilkynt« i 3. málsgr. 
komi: eða líkið hefir fundist, en löggæslumanni ekki verið 
tilkynt.

2. Við 6. gr. Eftir orðin: »líkið fanst« komi: eða var fyrst til bæja flutt.
3. Við 7. gr. Fyrir orðin: »Hann skal kveðja lækni með sjer«, komi: Ef um 

nýdáinn mann er að ræða, eða eitthvað þykir tortryggilegt um 
dauða þess, er lik finst af, þó að langt sje liðið frá láti hans, 
— enda sje lík eigi svo rotnað, að engri ransókn verði við 
komið — þá skal löggæslumaður kveðja lækni til.

Ed. 324. Frumvarp

til laga um samþykt um hringnótaveiði á Eyjafirði.

(Eflir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Heimilt er sýslunefndum Eyjafjarðarsýslu og Suður-Þingeyjarsýslu og bæj- 

arstjórn Akureyrarkaupstaðar að gera samþykt um síldveiði með hringnót á Eyja- 
■ firði innan línu, er hugsast dregin um Eyjafjörð þveran, þannig að hún snerti 
nyrðri enda Hríseyjar.

2. gr.
Þegar sýslunefndunum eða bæjarstjórn Akureyrar þykir þörf á, eða 

fá óskir um það frá einni sveitarstjórn eða fleirum, eður úr Akureyrarkaup- 
stað, að gera samþykt, skal með nægum fyrirvara kveðja til fundar fyrir svæði 
það, er samþyktin skal ná yfir. Atkvæðisrjett á þeim fundi hafa allir þeir, er 
kosningarrjett eiga til alþingis á nefndu svæði. Oddvitar sýslunefndanna og bæj- 
arstjórnar boða fundinn, ákveða fundarstað og sjá um fundarstjórn.

3. gr.
Á fundi þeim, er getur um í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp til 

samþyktar, er áður hefir verið samþykt samkæmt 1. gr. Fallist fundarmenn á 
frumvarpið óbreytt með 2/a hlutum atkvæða, skal það sent stjórnarráðinu til 
staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarnið, þótt fundurinn geri við það 



breytingar, ef þær eru samþyktar með 2/3 atkvæða og sýslunefndirnar og bæjar- 
stjórnin fallast á þær. En vilji þær ekki fallast á breytingartillögur, er fundur- 
inn gerir, skal kveðja til fundar á ný. Fallist þá fundurinn á frumvarpið óbreytt 
með 2/s atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, er eigi hefir náð 2/s atkvæða á samþyktarfundi, 
er fallið, og má eigi koma fram á ný á þvi árl.

4. gr.
Nú er samþykt gerð, eins og fyrir er mælt, og send stjórnarráðinu til 

staðfestingar. Virðist þá stjórnarráðinu hún koma i bág við grundvallarreghir 
laga eða rjett manna, er samþyktin endursend án staðfestingar. Fylgja henni þá 
synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið sam- 
þyktina, skipar fyrir um birting hennar og ákveður, hvenær hún öðlist gildi.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má eigi breyta á annan hátt en 
þann, er hún var stofnuð.

Samþykt, sem gerð er samkvæmt lögum þessum, gildir eigi lengur en 5 
ár í senn, en endurnýja má samþyktina fyrir jafnlangan tima á sama hátt og 
hún hefir verið sett.

5. gr.
I samþykt skal ávalt kveða á um eftirlit með þvi, að henni sje hlýtt, og 

hvernig kostnað við það skuli greiða.

6. gr.
Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir alt að 500 kr., og skal í sam- 

þyktinni ákveða, i hvern sjóð eða til hverra sektirnar skulu renna.

7. gr.
Með brot gegn samþykt skal farið sem almenn iögreglumál.

Ed. 395. Frumvarp

til laga um umboð þjóðjarða.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr.
Hreppstjórar skulu, hver i sinum hreppi, hafa umráð yfir öllum þjóð- 

jörðum, öðrum en þeim, er standa undir umsjón sýslumanna.

2. gr.
Hreppstjóri hefir byggingarráð á þjóðjörðum þeim, er hann hefir um- 



ráð yfir. Þó skal bygging þeirra því að eins fullgild, að sýslumaður hafi rit- 
að samþykki sitt á byggingarbrjefið.

3. gr.
Þjóðjarðir skulu að jafnaði bygðar æfilangt. Eftirgjald þeirra (land- 

skuld og kúgildaleigur), svo og lóðargjöld og rekaleiga, skal ákveðið i pen- 
ingum, og gjalddagi 31. desember ár hvert. Ef lóðarblettur eða önnur jarðar- 
not eru leigð lengur en leiguliði getur sjálfur notað þau, skal ávalt ákveðinn 
leigutimi tilnefndur, eigi lengri en 100 ár, nema um byggingarlóðir sje að 
ræða, og er slikur leigusamningur eigi fullgildur, nema samþykki landsstjórn- 
arinnar komi til.

4. gr.
Hreppstjóra ber að hafa eftirlit með þvi, að þjóðjarðir sjeu vel setnar, 

og að ekkert gangi undan þeim af því, sem þeim fylgt hefir og fylgja ber. 
Hann má ekki líða neinum leiguliða að láta tún eða engi fara i órækt eða 
jörðina skemmast á annan hátt af hans völdum. Hann skal og gæta þess, 
að leiguliði láti ekki innstæðukúgildi falla eða hús hrörna um skör fram, og 
er það á ábyrgð hreppstjóra, ef hann vanrækir þetta.

5. gr.
Hreppstjóri innheimtir eftirgjöid þjóðjarða þeirra, er hann hefir um- 

ráð yfir, og skilar sýslumanni þeim innan þriggja mánaða frá gjalddaga, en 
sýslumaður greiðir þær i landssjóð. í umboðslaun fá hreppstjórar 6% af eftir- 
gjöldunum.

6- gr.
Nánari ákvæði um umboð þjóðjarða skulu sett i reglugerð, er stjórn- 

arráðið semur.

7. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda jafnóðum og umboð þjóðjarða losna, 

þó svo, að 3. gr. komi til framkvæmdar svo fljótt sem verða má, eigi siðar 
en við næstu leiguliðaskifti á jörðunum.

Nd. 326. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 32, 20. október 1905, um málaflutningsmenn 
við landsyfirdóminn í Reykjavík.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr. laganna orðist þannig:
Hverjum þeim, sem fullnægir eftirfarandi skilyrðum, getur ráðherra ís- 

lands veitt alme.nt levfi til málfærslustarfa við landsvfirdóminn:



1. Að hlutaðeigandi hafi leyst af hendi fullkomið lagapróf, er aðgang veitir að 
embættuni hjer á landi, sem lögfræðingar eiga að skipa, sbr. lög nr. 35, 30. 
júlí 1909, um stofnun háskóla, 33. gr., og lög nr. 36, 11. júli 1911, um for- 
gangsrjett kandídata frá háskóla íslands til embætta.

2. Að hann hafi, að loknu fullnaðarprófi, fengist í 3 ár við málfærslustörf, ann- 
aðhvort á eigin hönd eða á skrifstofu málaflutningsmanns, eða um jafnlangan 
tima gegnt embætti eða stöðu, sem lögfræðisprófs er krafist til, eða unnið á 
skrifstofu við slík embætti. Þó nær ákvæði þelta eigi til þeirra lögfræðis- 
nemenda, er Ijúka fullnaðarprófi við Háskóla íslands innan 4 ára eftir að 
lög þessi hafa gengið i gildi.

3. Að hann fullnægi að öðru leyti þeim skilyrðum, sem útheimtast til þess, að 
geta fengið embætti hjer á landi.

Hver sá, er slíkt leyfi fær, skal, áður en leyfisbrjefið er afhent honum, 
undirrila eiðstaf um, að hann skuli flytja þau mál, sem honum verður trúað fyrir, 
með alúð og trúmensku, og í hvívetna rækja störf sín ráðvendnislega og með 
samviskusemi.

Málaflutningsmaður fyrirgerir þessum rjetti sínum, ef hann verður sekur 
i broti, er að almenningsáliti er svívirðilegt, eða missir fjárráð sín.

Nd. 327. Frumvarp

til laga um samþyktir um eftirlit úr landi með fiskiveiðum i landhelgi.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Heimilt er sýshmefndum að gera samþyktir fyrir einn hrepp eða fleiri 

um eftirlit úr landi með fiskiveiðum i landhelgi.

2. gr.
Þegar sýslunefnd þykir þörf á, eða fær óskir um það frá einni sveit- 

arstjórn eða fleirum innan sjTslu, að gera samþykt fyrir s^'sluna eða nokkurn 
hluta hennar, skal hún með nægum fyrirvara kveðja til fundar á svæði, sem 
ætlast er til að samþyktin nái yfir. Eiga atkvæðisrjeft á þeim fundi allir, er 
á þvi svæði búa og kosningarrjett hafa til alþingis. Sýslunefnd kveður á um 
fundarstað, en oddviti hennar eða sá, er nefndin hefir kjörið til þess, ákveður 
fundardag og stjórnar fundi. Skal hann hafa kjörskrá við hendina.

3. gr.
Á fundi þeim, er getur um í 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp 

til samþyktar, er áður hefir vcrið samþykt af sýshmefndinni. Fallist fundar- 
menn á írumvarpið óbreytt með 2/3 hlutum atkvæða, sendir sýslumaður það 



sljórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. Eins fer um frumvarpið, þótt 
fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru samþyktar með •/’ atkvæða og 
sýslunefnd felst á þær. En vilji sýslunefndin ekki fallast á breytingartillögur, 
er fundurinn gerir, skal kveðja til fundar á n}\ Failist þá fundurinn á frum- 
varpið óbreytt með 8/3 atkvæða, fer um það svo sem fyr segir.

Frumvarp til samþyktar, er eigi hefir náð 2/« atkvæða á samþyktar- 
fundi, er fallið, og má eigi koma fram á ný i sýslunefnd fyr en á næsta aðal- 
fundi hennar.

4. gr.
Nú er samþykt gerð, eins og fyrir er mælt, og send stjórnarráðinu til 

staðfestingar. Virðist þá stjórnarráðinu hún koma i bág við grundvallarregl- 
ur laga eða rjett manna, er samþyktin endursend án staðfestingar. Fylgja 
henni þá synjunarástæður stjórnarráðsins. Að öðrum kosti staðfestir stjórnar- 
ráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar og ákveður, hvenær hún 
öðlist gildi. Gildir hún upp frá þvi fyrir alla þá, er á þvi svæði búa, sem 
hún nær yfir.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má eigi breyla á annan hátf 
en þann, er hún var stofnuð.

5- gr.
1 samþykt skal ávalt vera ákvæði um, hvernig eftirlitinu úr landi skuli 

stjórnað og yfir hvert svæði það skuli taka. Þar er og heimilt að ákveða, að 
greiða skuli yfir vertið hverja alt að tveggja krónagjald af hverjum hlut á opn- 
um skipum og mótorbátum á því svæði, er samþykt nær yfir, til að standast 
kostnað af eftirlitinu.

6. gr.
Gjald það, er ræðir um i 5. gr., greiðist af óskiftum afla, og skal for- 

maðurinn annast um greiðslu þess. — Að öðru leyti skulu i samþyktinni 
settar reglur um innheimtu gjaldsins og reikningaskil, og má taka það lögtaki 
á þann hátt, sem segir í lögum 16. des. 1885 um lögtak og fjárnám, án und- 
anfarins dóms eða sáttar.

Ed. Frumvarp

til laga um breytingu á lögum nr. 18, 9. júlí 1909 um styrktarsjóð handa barná- 
kennurum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Sjóðurinn fær 2500 kr. styrk úr landssjóði á ári hverju, þar til sjóðurinn 

er orðinn 50000 kr Innan þess tíma má ekki verja öðru til árlegra útgjalda en 
vöxtum af sjóðnum.

Árgjaldið úr landssjóði fellur niður þegar sjóðurinn er orðinn 50000 kr.



Kennaraíjelagið kýs i sljói narnefnd sjóðsins þann manninn, er stjórnar- 
ráðið hefir hingað til nefnt beint í nefndina.

3. gr.
Andist kennari, er álli rjett til styrks úr sjóðnum, má eftir atvikum veita 

ekkju hans, eða, sje hún ekki til, þá eflirlálnuin börnum hans á ómagaaldri, 
styrk þann, er hinn látni hefði getað orðið aðnjótandi.

Nd. 329. Breytingartillögur

við frv. til laga um rafveitu.

Frá nefndinni.

1. Við 1. gr. í stað »og (eða)« komi: eða,
2. — 2. — í stað »(sbr. þó lög 10. okt. 1905 um ritsima og talsíma o. fl., 

11. gr.)« komi: (sbr. þó lög nr. 12, 20. okt. 1905).

Nd. 330. Frunivarp

til laga um breyting á lögum 22. október 1912 um ritsíma og talsimakeifi 
íslands.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
Á eftir 7. tölulið i 2. gr. laga 22. október 1912 um ritsima og talsíma- 

kerfi íslands bætist inn í nýir töluliðir, er hljóða þannig:
8. Talsimalinan Sauðárkrókur—Siglufjörður. Jafnframt falli burtu 8. tölu- 

liður i 3. gr. sömu laga og eftirfarandi töluliðir þeirrar greinar breytast sam- 
kvæmt því.

9. ísafjörður — Patreksfjörður. Jafnframt falli burt 10. töluliður í 3. gr. 
sömu laga.

2. gr.
í 7. gr. sömu laga bætist aftan við 1. málsgrein: sbr. þó 8. gr.


